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Om offentlig ettersyn av områderegulering Vilbergområde og fylkesmannens innsigelse  - Oppsummering 
av møte den 22.mars

Innledning
Vi viser til møte onsdag 22. mars og oversender en oppsummering av noen av våre viktigste anførsler slik 
dere ba om. Vi setter pris på at vi fikk anledning til å opplyse saken ytterligere og vi opplevde at 
representantene fra Fylkesmannen viste forståelse for våre utfordringer i denne saken. Kommunen er 
lovpålagt å tilby undervisningstilbud til barn i skolealder, og det er mange dilemmaer og ingen enkle 
løsninger i denne saken. Kapasiteten på Vilberg skole er allerede oversteget. Prognosen viser at skolen vil 
trenge nye klasserom fra og med skoleåret 18/19. Dette er ikke mulig i nåværende bygningsmasse.

I møtet var vi inne på flere alternativer innenfor og utenfor sentrumsområdet, men finner ikke grunn til å 
gå nærmere inn på alle disse. Vi vil derfor konsentrere oss her om mulighetene innenfor områdeplanens 
avgrensing, nærmere bestemt alternativet om eksisterende lokalisering på Vilberg og alternativet på 
Tynsåkjordet. 

Det ble bedt om å gjøre en grundigere vurdering av arealets størrelse og fremtidig behov innenfor dagens 
situasjon på Vilberg. Det planlegges for en 4 parallell skole hvor man legger til grunn minimumsnormen 
for uteopphold/areal på i henhold til sosial og helsedirektoratets anbefalinger (IS-1130), og det tilsier et 
utearealbehov på 27 daa. I tillegg kommer areal til bygningsmasse, ca. 6 daa (fotavtrykk), sykkelparkering, 
parkering, varelevering, søppelhenting og trafikkareal. Totalt arealbehov blir dermed ca. 40 daa. Vi 
presiserte i møtet at nevnte arealnorm ikke er juridisk bindende, men at vi i plansammenheng må 
bestrebe oss på å avsette et areal som i det vesentlige samsvarer med dette.

Alternativet på Vilberg
Som nevnt i møtet anbefalte administrasjonen opprinnelig en rehabilitering av eksisterende skole. Bruk av 
LHL-tomt - og kjøp av Europris-tomta - var påkrevet for å få et tilstrekkelig areal. Men kommunestyret 
vedtok den 14.4.2015 ( sak 29/15) med 27 stemmer mot 7 stemmer, at det skulle arbeides videre med 
regulering og prosjektering av alternativet på Tynsåkjordet. 

Da lokaliseringsspørsmålet ble behandlet hadde kommunen opsjon på en eiendom øst for dagens skole, 
på østsiden av Tynsåkvegen (Europris-tomta). Denne opsjonen gikk ut like etter vedtaket om lokalisering 
av skolen, og eiendommen er nå utviklet som forretningsbygg med ett større tilbygg og rehabilitering av 
hele bygningsmassen som forretningsbygg.  Det er i dag en pågående byggevirksomhet (utvidelse av 
Europris-butikk) på stedet, og dette alternativet er ikke lengre mulig. 

Kommunen eier en eiendom mellom dagens skole og Europris-tomta, men denne er ikke større enn 3,6 
dekar. Denne kunne i teorien vært brukt til trafikkareal eller parkering i tilknytning til dagens skoletomt, 
men den er imidlertid regulert til ca. 30 boenheter, noe som kan sies å være en bedre anvendelse av 
tomta enn parkering eller trafikkareal. Tomta representerer i dag en verdi på ca. 10 mill., slik at det er en 
kostbar tomt å benytte til parkering.  I tillegg vil det kreve bygging av undergang mellom parkering og 
skoletomta for å få en trafikksikker løsning. En undergang vil koste mellom 5 og 10 mill. 

Dersom man nå skal rehabilitere og bygge ut skolen på eksisterende tomt, må man ekspropriere om lag 
13 boenheter for å skaffe det arealet som er nødvendig for å få en funksjonell skole. Fem av disse er 
rangert som bevaringskategori 3 i kommunens kulturminneplan, og er anbefalt regulert til bevaring i den 
kulturhistoriske stedsanalysen som er utarbeidet for Sundet i forbindelse med pågående 
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regulerinsplanprosess for Eidsvoll sentrum. I tillegg er deler av bygningsmassen på dagens skole regnet 
som bevaringsverdig i kulturminneplanen, og foreslått regulert til bevaring i områdeplanen. Når det 
gjelder kostnader knyttet til dette alternativet, må man ut fra boligprisene i Eidsvoll, samt merkostnader 
knyttet til ekspropriasjon, regne rundt fem millioner pr eksproprierte boenhet. I sin tid (i 
administrasjonens anbefaling) ble det vurdert gjenbruk av Europris-bygget som skolebygg, og kommunen 
kunne slik stramme inn kostnadene i forhold til å bygge et helt nytt skolebygg. Det vil antageligvis bli en 
merkostnad i forhold til utbyggings ved Tynsåk på rundt 70-80 mill. dersom man skulle gå for dette 
alternativet slik situasjonen er i dag. 

I møtet ble det stilt spørsmål om det var mulig å bruke barnehageområdet til skole. Dette er teoretisk 
mulig, men bygningen er planlagt og bygd med tanke på barnehageformål, og det er vanskelig å bruke 
selve bygningsmassen til skoleformål. Det er da nødvendig å rive og bygge nytt, samt å måtte reetablere 
barnehagen et annet sted, noe som vil føre til merkostnader på rundt 60 mill. kr. Det vil i tillegg medføre 
noen utfordringer knyttet til tomtas arrondering, hvor for eksempel oppsyn av elever i friminuttene vil 
være mer ressurskrevende på en langstrakt skoletomt. Selv om man i prinsippet kunne brukt 
barnehagetomta ville det likevel vært behov for å ekspropriere noen eiendommer for å få nødvendig 
areal. Administrasjonen anser dette alternativet som lite ønskelig på bakgrunn av konfliktpotensialet og 
kostnader knyttet til ekspropriering samt kostnadene ved å sanere barnehagen.

På bakgrunn av ovennevnte anser administrasjonen at Vilberg-løsningen er lite realistisk selv om det er 
teoretisk mulig.

Alternativet på Tynsåkjordet
Slik administrasjonen har oppfattet folkevalgte organer, var det viktig å få en ny skole uten begrensninger 
som ligger i gammel bygningsmasse. Det var også ønskelig med en lokalisering nær andre skolebygg, og 
man så for seg en transformasjon av den gamle skoletomta til boligformål. Dette bekreftes også gjennom 
områdeplanen, som bygger opp om fortettingsstrategien i tråd med Regional plan for areal og transport, 
med boligfortetting i sentrum. Selv om Tynsåk ligger i utkanten av sentrum, er den likevel sentrumsnær 
sett i forhold til de andre alternativene som ble behandlet i konsekvensutredningen til planprogrammet. 
Man står også friere med tanke på byggehøyder på Tynsåk, i forhold til på eksisterende tomt, og man kan 
få en bedre utnyttelse av skoletomta. 
Arealbehovet for ny skole vil fremdeles være rundt 40 dekar, men er i områdeplanen avgrenset til 62 
dekar. Dette vil reduseres når man kommer lengre i prosessen, hvor man kan prosjektere parallelt med 
detaljregulering. Vi påpekte i møtet at bygget må bygges på tilnærmet flat grunn, men det er teoretisk 
mulig å flytte bygningsmassen noe lengre vest. Dette vil imidlertid være lite gunstig med tanke på 
lysforhold, byggets størrelse og brutto/netto faktor. Det vil bli et større bebygd areal, komplisert 
fundamentering og problemer i forhold til grunnvann, noe som vil øke byggekostnadene med rundt 50-60 
mill., samt 1,5 mill. i økte driftskostnader pr. år. Geoteknisk rapport advarer mot å plassere bygningen i 
skråningen. 
Vi fikk i møtet spørsmål om det var mulig å fylle ut ravinen og legge skolen der. Det vil være en svært 
krevende prosess, hvor man må fylle opp rundt 20 meter. Dette vil gi en mer ustabil byggegrunn, hvor 
bygget må pæles og det vil være stor risiko for å få setningsskader. Det ble diskutert muligheten for å 
legge bygget lengre opp på flaten og bruke utfylling i ravinen til uteareal for skolen.  Dersom det skal ha 
en hensikt å fylle opp ravinen til skolegård, vil man måtte flytte bygningen ned mot den oppfylte ravinen, 
dvs. at skolebygget blir liggende i skråningen og vi har da samme situasjon som beskrevet over.  
Vi påpekte videre i møtet at ca. 10 dekar kan reduseres i øst, men dette må avklares videre i 
prosjekteringen. Vi påpekte også at det kan dyrkes videre på arealet i vest som ikke blir bebygd, men 
oppfattet landbruksavdelingen som avvisende til det alternativet på grunn av driftsmessige ulemper ved 
blant annet kjøring av landbruksmaskiner tett opp til skole og inneklemt areal mellom skolen og 
boligbebyggelse. 
Det ble også diskutert løsning for skolebusser, og det ble stilt spørsmål om størrelse og plassering av 
busslomme. Det har vært vurdert flere løsninger som også er mindre plasskrevende, men vi endte opp 
med den løsningen som best ivaretar trafikksikkerheten til skoleelevene. Det er også vesentlig at 
busslommen ligger så nærme skolen som mulig for at elevene skal gå trygt inn på skoleområdet og uten 
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behov for en lærer/ansatt til å holde oppsyn. Det må også være plass til seks skolebusser oppstilt 
samtidig, noe som krever en viss mengde areal. Det kan imidlertid være mulig å flytte busslommen noe 
lengre vest, og plassere den inntil en eventuell parkeringsløsning i vest. Dette vil også være noe som må 
vurderes i prosjektering og detaljregulering. 

Avslutning
Vi fikk spørsmål om fortettingspotensialet innenfor det samlede skoleområdet (inkl. VGS). Vi påpekte at 
det finnes ledige areal innimellom de eksisterende bygningene på dette området, men ikke nok til å dekke 
arealbehovet for ny skole uten å måtte sanere eksisterende bygningsmasse. Det vil derfor ikke være ett 
realistisk alternativ hverken økonomisk eller i forhold til tid. I tillegg har Akershus fylkeskommune reist 
innsigelse med hensyn til automatisk fredede kulturminner (gravminner) innenfor området for Eidsvoll 
videregående skole. De forventer at det blir lagt på en større hensynssone rundt gravminnene for å hindre 
en utilbørlig skjemming av kulturminnene, dersom det blir planlagt nybygg tett inntil disse.

Det er en krevende plansituasjon uten enkle løsninger, men administrasjonen finner Tynsåk-alternativet 
som det mest realistiske alternativet.

Med vennlig hilsen
Sissel Pettersen
plansjef, kommunal forvaltning

Eidsvoll Kommune Rådhusgata 1  2080 Eidsvoll 

Telefon: 66107135
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