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Områderegulering Vilberg område - om innsigelsen 

Vi viser til Fylkesmannen i Oslo og Akershus sin innsigelse til offentlig ettersyn av 
planforslag til områderegulering av Vilbergområdet for lokalisering av ny barneskole på 
Tynsåkjordet. Saken ble behandlet politisk i kommunestyret den 13.6.2017, og det ble 
vedtatt at det arbeides videre med å bygge ny barneskole på Tynsåk. Kommunestyret tok 
ikke fylkesmannens innsigelse til følge. 
 
I denne oversendelsen vil Eidsvoll kommune svare ut Fylkesmannens krav til ytterligere 
utredninger og vurderinger, og på denne bakgrunn anmode om at Fylkesmannen frafaller 
innsigelsen. 
 
Fylkesmannen har fremmet innsigelse til forslaget om å plassere barneskolen utenfor 
nåværende definerte sentrum og på dyrka mark. De begrunner dette med at plasseringen er 
i strid med nasjonale mål for jordvern og matproduksjon, samt regional plan for areal og 
transport. Fylkesmannen mener at alternative lokaliseringer ikke er grundig utredet, og at 
potensialet for fortetting og transformasjon innenfor eksisterende byggesone ikke er 
tilstrekkelig vurdert. Videre mener de at den valgte plasseringen på Tynsåkjordet - og 
arealbehovet til ny skole - ikke er godt nok begrunnet.  
 
Eidsvoll kommune begrunner lokaliseringen av ny skole på Tynsåkjordet med at det ikke 
finnes tilstrekkelig store nok arealer innenfor eksisterende byggesone i dag, som kan romme 
ny skole og flerbrukshall samt transport- og parkeringsareal som er tilfredsstillende for en 
framtidsrettet ny skole i det prioriterte tettstedet Eidsvoll sentrum. Derfor er det foreslått å 
utvide byggesonen i tettstedet for å legge skolen på Tynsåkjordet, framfor å bygge ny skole 
på arealer som ligger utenfor akseptabel gang- og sykkelavstand til tettstedets sentrum.  

Nedenfor følger et kort resyme av planprosessen: 

- kommunestyret vedtok den 14.4.2015 (sak 29/15 Alternativer for utbygging av 
Vilberg skole), at det skulle arbeides videre med regulering og prosjektering av 
alternativet på Tynsåkjordet. Det ble videre bestemt at det skulle utarbeides 
områderegulering med konsekvensutredning, slik at et større område inklusiv 
eksisterende skoletomt ble med i vurderingen og i planforslaget. 

- Områdeplanen ble utarbeidet med planprogram og konsekvensutredninger. I 
planprogrammet (stadfestet 20.10.2015) ble de ulike alternativene beskrevet og 
vurdert ytterligere, for å belyse det valgte alternativet.  

- Planforslag ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i hovedutvalget for næring, plan 
og miljø (HNPM) den 29.11.2016. Innsigelsen ble mottatt den 17.2.2017. 



 Side 2 av 2 

2 

Administrasjonen var i møte hos Fylkesmannens miljøvernavdeling og 
landbruksavdeling den 22.3.2017 for å avklare eventuelle uklarheter samt å opplyse 
saken ytterligere. Tilbakemeldingen etter møtet var at fylkesmannen mente at 
kommunens begrunnelse fortsatt ikke var tilstrekkelig til at de kunne trekke 
innsigelsen.  

- Kommunestyret behandlet Fylkesmannens innsigelsen den 13.6.2017, i sak 53/17 
der det ble vedtatt at det arbeides videre med å bygge ny barneskole på Tynsåk, og 
kommunestyret tok dermed ikke fylkesmannens innsigelse til følge. 

 
Eidsvoll kommune mener at utredningene som er utarbeidet i forbindelse med planforslaget 
langt på vei svarer ut fylkesmannens innsigelse. Administrasjonen har ferdigstilt 
grunnlagsdokumentet «Langsiktig grønn grense for Eidsvoll sentrum og Råholt», som 
utarbeides i forbindelse med revisjon av kommuneplanen. Med dette dokumentet og de 
øvrige dokumenter som fulgte planforslaget mener vi at det er gjort tilstrekkelige 
utredninger som begrunner i tilstrekkelig grad valg av skoletomt på Tynsåkjordet.  

Nedenfor har vi laget en oppsummering av temaene som Fylkesmannen mener ikke er 
tilstrekkelig nok utredet. I tillegg er det henvist til relevante dokumenter. 

Arealbehov ny skole med flerbrukshall 

Innen 2030 vil Vilberg skole ha behov for 540 elevplasser (tre parallell). 
Befolkningsprognosene for Eidsvoll tilsier at en tre parallell skole vil være sprengt i god tid 
før 2029. Det er derfor nødvendig å ha mulighet til å utvide skolen til en fireparallell skole, 
nok til å romme 700 elever. Det skal bygges en tre parallell skole med mulighet til utvidelse 
til en fireparallell. Arealbehov for en fireparallell skole med inntil 784 elever er: 
- Uteområder i henhold til veileder*: ca. 27 daa. 
- Fotavtrykk bygningsmasse: ca. 6 daa (3 etasjer) 
- Annet trafikk/parkeringsareal: ca. 5 daa 
- Flerbrukshall: ca. 2 daa 
 

*Veileder: Skolens utearealer - om behovet for arealnormer og virkemidler, 
Helsedirektoratet, 2003.  

Veilederen er ikke juridisk bindende og benyttes ikke alltid i urbane strøk. Den bør likevel 
legges til grunn for beregning av behov for uteområdet når man skal bygge ny skole i en 
landkommune som Eidsvoll, slik administrasjonen ser det. Behovet for gode utearealer er av 
stor betydning for fysisk aktivitet og derav barn og unges helse og trivsel. Bakgrunnen er at 
barn og unge oppholder seg i stadig lengre tid på skolen, både i undervisningssammenheng 
og på fritiden. Studier viser at gode utearealer reduserer mengden vold, mobbing og uro 
blant elevene og stimulerer trivsel, motivasjon og læringsevne. En godt utrustet skolegård, 
med rom for positive aktiviteter, er sentralt i arbeidet for å redusere mobbing (Olweus 
programpakke mot mobbing, ECICSB 1998).  

 
Potensialet for fortetting og transformasjon innenfor Eidsvoll sentrum. 

I grunnlagsdokumentet langsiktig grønn grense er det utredet fortettingspotensialet for 
boliger og offentlig tjenester innenfor gang- og sykkelavstand til Råholt og Eidsvoll sentrum. 
Innenfor Eidsvoll sentrum er det vurdert et boligpotensiale på 2535 boenheter innenfor 
tettstedsgrensen. Det framtidige boligbyggebehovet er beregnet med utgangspunkt i 
forventet befolkningsvekst og dagens tall for gjennomsnittlig antall personer per bolig. 
Analysen viser at det er tilstrekkelig arealer til bolig og sentrumsformål innenfor byggesonen 
både for Råholt og Eidsvoll sentrum. Hovedvekten av fortetting innenfor Eidsvoll sentrum vil 
skje i kvartalsstrukturen i sentrum, Rubistomta, gamle skoletomta, samt på vestsiden av 
Vorma (stasjonsområdet). Det legges i hovedsak opp til leiligheter i form av 
blokkbebyggelse og flermannsboliger. Det pågår nå planarbeid for Eidsvoll sentrum. Her vil 
potensialet for fortetting og transformasjon materialisere seg ytterligere.  
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Det er utredet flere alternative skoletomter i forbindelse med både områdeplanen og i 
forberedende saker i forkant av planarbeidet. Kommunen ser selvfølgelig at 
utredningsarbeidet burde vært gjort i forbindelse med kommuneplanprosessen. Vi kan 
imidlertid ikke se at aktuelle alternative lokaliseringer av ny skole hadde vært gjenstand for 
grundigere utredninger enn det som nå er blitt gjennomført i denne planprosessen.  
I statlige retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging sies det at ved 
forslag om omdisponering av verdifull dyrket eller dyrkbar jord, bør potensialet for fortetting 
og transformasjon være kartlagt, og det skal utredes alternativvurderinger. Det er utredet 
seks alternativer til lokalisering av ny skole i planprogrammet til områdeplanen. 
 
Nedenfor vises kartskisse over alle seks alternativene. 
 

 
  
I planprogrammet ble det gjort en vurdering av de aktuelle alternativene, og det var færrest 
negative konsekvenser for alternativet på Tynsåkjordet. De negative faktorene her var 
jordvern og bevaring av kulturlandskap. I planforslaget legges det opp til en omdisponering 
av den gamle skoletomta til sentrumsnært boligområde, og dette vil medføre boligfortetting 
i Eidsvoll sentrum som gjør at flere kan gå og sykle til skolen.  
 
Rehabilitering av eksisterende skole er ikke lenger et aktuelt alternativ, da arealet som var 
tenkt benyttet til skole nå er solgt til annen og det er oppført ny bebyggelse på tomta. 
Denne eiendommen er derfor ikke lenger tilgjengelig for kjøp som mulig skoletomt.  
Det ble i møtet den 22.3.2017 stilt spørsmål om det var mulig å bruke barnehagetomta 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 i 
kommunen, noe som vil føre til merkostnader på rundt 60 mill. kr.  
 
Selv om man i prinsippet kunne brukt barnehagetomta ville det likevel ikke vært et stort 
nok areal til ny skole på 40 dekar, og det ville vært behov for å ekspropriere om lag tre 
boligtomter rundt skolen for å få nødvendig areal. Administrasjonen anser dette som lite 
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ønskelig på bakgrunn av konfliktpotensialet og kostnadene knyttet til ekspropriering samt 
sanering av barnehagen.  
 
Dersom man ikke skulle brukt barnehagetomta, måtte man ekspropriert 10 
boligeiendommer, 13 boenheter, rundt skolen for å få nok areal til ny skole. Her er også 
flere boliger som regnes som bevaringsverdige og ligger i kommunens kulturminneplan med 
anbefaling om bevaring. 
 
Et av argumentene i innsigelsen fra Fylkesmannen var manglende vurdering av 
fortettingspotensialet innenfor det totale undervisningsarealet. Det vises til at det er store 
ledige arealer, særlig innenfor Eidsvoll videregående skole sin tomt. Det vises også til at 
mye av det øvrige arealet heller ikke er fullt utnyttet. Administrasjonen mener at det ikke er 
realistisk å utnytte inneklemte ubebygde arealer med tanke på at man har behov for et stort 
sammenhengende areal. Dessuten har Akershus fylkeskommune fremmet administrativ 
innsigelse til planen, med tanke på automatisk fredede kulturminner (gravhauger) i 
området. Fylkeskommunen forventer at det legges på en større hensynssone rundt hvert 
enkelt gravminne, slik at man ikke risikerer at det bygges for tett inntil gravminnene. Dette 
er for å skjerme kulturminnene, og det vil medføre at det blir mindre areal som det er mulig 
å bygge på. 
 
Areal- og transportvurderinger  

Hovedmålene for Akershus, jf. Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 
(RATP) er å redusere klimautslippene fra biltransport. Ved å bygge konsentrert og 
arealeffektivt med gang- og sykkelavstand til de ulike funksjoner vil man redusere bilbruken 
og skape levende tettsteder. Offentlige tjenester som skoler bør lokaliseres i nær tilknytning 
til sentrum for å få aktivitet og liv gjennom hele dagen. Arbeidsplasser tilfører sentrum 
aktiviteter. Ved å lokalisere flere skoler i nær tilknytning til hverandre bidrar dette til 
mulighet for samdrift. For Eidsvoll sin del vil det være en stor fordel å ha skolen i nær 
tilknytning til det øvrige skolemiljøet, slik kan man dra fordeler av synergier som 
flerbrukshall, svømmehall og øvrige idrettsanlegg.  

Vedlagt grunnlagsdokument langsiktig grønn grense belyser og drøfter potensialet for 
fortetting i Eidsvoll sentrum, og behovet for å prioritere konsentrert utvikling av boliger, 
handel og service innenfor tettstedet, Jfr. RATP, retningslinje R3 og R8.  

For å bygge skolen i akseptabel gang- og sykkelavstand til det prioriterte tettstedet Eidsvoll 
sentrum er det nødvendig å utvide dagens byggesone.    

Et reellt alternativ som er drøftet er alternativ A, Trolldalen på Styri, som har utpekt seg 
som det mest realistiske alternativet dersom det ikke blir mulighet for å bygge skole på 
Tynsåkjordet. Tomta ligger utenfor vekstområdet Eidsvoll sentrum, og er således ikke i tråd 
med RATP sine miljømål om konsentrert utvikling innenfor tettstedet. Avstanden til sentrum 
og kollektivknutepunkt tilsier at bil vil bli benyttet som transportmiddel. Avstanden til 
svømmehall medfører at elever må busses for å få svømmeundervisning. Ved å legge skolen 
i Trolldalen vil man ikke få like stor mulighet til sambruk av flerbrukshall. Skole i Trolldalen 
vil ikke medvirke til sentrumsutvikling på lik linje med å bygge skolen nærmere sentrum og 
i nærheten av andre skoler. 
 
Tomta i Trolldalen er regulert til offentlig formål, og er stort nok arealmessig (42 dekar). 
Men det må reguleres og opparbeides gang- og sykkelveg langs fv. 509 Styrivegen, en 
strekning på 2,6 kilometer. Langs deler av denne strekningen er det relativt trangt mellom 
veg og bebyggelse. En gang- og sykkelveg vil derfor få til dels store konsekvenser for noen 
av eiendommene langs strekningen. Det kan derfor være noen utfordringer knyttet til 
grunnerverv, eventuelt ekspropriasjon.  
 
Eidsvoll må planlegge for vekst hvor minimum 80 % av bolig- og arbeidsplassveksten i 
kommunen skjer innenfor de to prioriterte tettstedene. Tynsåkjordet ligger innenfor radius 
på 2.1 km gangavstand fra Eidsvoll stasjon og 1,2 km fra sentrum. Ca. 1 km brukes ofte 
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som definisjon på gangavstand i arealplanlegging og sykkelavstand regnes i mange tilfeller 
til ca. 3 km. I motsetning til alternativet i Trolldalen er avstanden til sentrum her 3.3 km og 
4 km til Eidsvoll stasjon. 
 
Nasjonale mål for jordvern og økt matproduksjon 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging sier at det 
ved forslag om omdisponering av verdifull dyrket eller dyrkbar jord, bør potensialet for 
fortetting og transformasjon være kartlagt, og det skal utredes alternativvurderinger. Det er 
utredet seks alternativer til lokalisering av ny skole i Eidsvoll.  

I henhold til RATP sies det at vekst bør gå foran vern i de prioriterte vekstområdene. 
Eidsvoll sentrum er et slikt vekstområde. Grunnlagsdokumentet langsiktig grønn grense 
synliggjør behovet for å utvide byggegrensen for å lage ny skole i tilknytning til sentrum og 
øvrige skolemiljøer. Videre viser områdeplanen at eksisterende skoletomt vil få høy 
arealutnyttelse.  

I forslag til planbestemmelser er det lagt inn krav om at all matjord skal så langt det lar seg 
gjøre fraktes bort og reetableres som jordbruksareal. I planforslaget er det gitt 
bestemmelser om at skoletomta skal detaljreguleres. I den forbindelse er det signalisert at 
arealet i øst kan reduseres, men dette må avklares videre i prosjekteringen. Arealet som 
ikke vil bli benyttet til skole skal dyrkes videre. 
 

Plassering av skolen på dyrka marka på Tynsåkjordet (Geoteknisk vurdering) 

Det er marin leire i store deler av planområdet og foreløpige undersøkelser tilsier at det 
bør gjøres grunnundersøkelser før alle typer bygging, slik at det kan dokumenteres at 
grunnen er stabil eller lar seg stabilisere. Dette er lagt inn som krav i planbestemmelsene 
Det er ikke påvist kvikkleire eller sprøbruddmateriale. I geotekniske vurderinger (vedlegg 8 
og 9) konkluderes det med at det ikke er tilfredsstillende stabilitet i ravinedalen på 
Tynsåkjordet. Den geotekniske rapporten anbefalte å plassere bygget på den østlige og 
sørlige delen av tomta. Administrasjonen mener at det kan dyrkes videre på arealet i vest 
og øst på BU3 som ikke blir bebygd. Plassering av bygget på Tynsåkjordet var også et tema 
som ble tatt opp i forbindelse med møtet med fylkesmannens fagavdelinger den 22.mars 
2017, og er beskrevet i vedlegg 10.  
 
Konklusjon: 
På bakgrunn av ovennevnte vurderinger og vedlagte dokumenter og utredninger anmoder 
Eidsvoll kommune om at Fylkesmannen frafaller/trekker innsigelsen slik at Eidsvoll 
kommune kan fortsette arbeidet med å planlegge ny skole på Tynsåkjordet. 
 
Dersom fylkesmannen finner å kunne frafalle innsigelsen uten mekling, har Eidsvoll 
kommune mulighet til å legge planforslaget områdereguleringsplan for Vilbergområdet fram 
til sluttbehandling i kommunestyret den 5.9.2017, etter først behandling i planutvalget og 
formannskapet. Deretter vil arbeidet med detaljregulering av ny skole starte opp. 
   
 
 
Med hilsen 
 
Tonje Valborg Bekkadal 
Virksomhetsleder kommunal forvaltning 
 
 
 
 

Sissel Pettersen 
Plansjef 
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Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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5 Saksutredning, kommunestyret 13.6.2017 
6 Notat (vurdering av kostnader), 15.6.2017 
7 Skoleutbygging på Tynsåkjordet - konsekvneser for dyrka mark, 13.1.2016 
8 Geoteknisk vurdering for Vilberg skole Tynsåkjordet, 25.5.2016 
9 Skisse av anbefalt plassering av skolebygg basert på geoteknisk vurdering for Vilberg 
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12 Saksprotokoll kommunestyret 13.6.2017 
13 Saksprotokoll kommunestyret 14.04.2015 
 
 
 
 
 


