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VILBERGOMRÅDET, OPPSUMMERING FRA ÅPENT MØTE VED 
PLANOPPSTART  

Det ble varslet igangsatt arbeid med områderegulering for Vilbergområdet og utlegging av 

planprogram til offentlig ettersyn 19.06.15 med frist for å komme med merknader 21.08.15. 

Annonsen og varselet inneholdt også en invitasjon til åpent informasjonsmøte 17.08.15 kl. 18 – 

19.30.  

Det var 16 tilstede på møtet, herav en representant fra FAU Vilberg skole og en fra FAU Vilberg 

ungdomsskole. Eidsvoll kommune er forslagstiller og stilte med tre personer, Steinar Reinsberg 

(Avdelingsleder prosjektavdelingen EFO), Sissel Pettersen (Plansjef) og plankonsulent 

Jannicken Throndsen (Asplan Viak as). 

Jannicken Throndsen presenterte hovedtrekkene i planprogrammet og gikk gjennom 

planprosess og fremdriftsplan. Steinar Reinsberg supplerte med informasjon om utbygging, 

politisk behandling hittil og tidligere utredninger av skole, Sissel Pettersen bistod med 

informasjon om planbehandling og prosess. 

Prosess og fremdrift 

En nabo mente at det var for kort tidsfrist mellom informasjonsmøtet og frist for merknader. 

Ettersom møtet kun gikk gjennom den samme informasjonen som er i planprogrammet kunne 

ikke plankonsulenten se at dette er for kort (planprogrammet ble sendt ut 9 uker før frist for 

merknader). Det ble opplyst om mulighet til å be om et par dagers forlenget frist om man sendte 

en e-post til plankonsulenten om dette før fristen er gått ut. Bakgrunnen for den fastsatte fristen 

er fremdrift i forhold til saksbehandling og vedtak av planprogram og plan. Steinar Reinsberg 

redegjorde for at kommunestyrets bestilling av ny skole medfører at om man regner baklengs 

fra når antallet elever er så mange at skolen må stå ferdig, så må planen være vedtatt innen et 

år fra varsel om oppstart. 

Spørsmål om planarbeidet ville forsinke påbygg på ungdomsskolen. Steinar Reinsberg svarte at 

det er nødvendig med en omregulering før påbygget på ungdomsskolen kan starte men at 

planprosessen ikke vil forsinke det pågående prosjekteringsarbeidet for skolen, og at 

utbyggingen ikke vil bli utsatt i påvente av at planen skal bli vedtatt. 

Representanten fra FAU Vilberg skole presiserte viktigheten av at skolen blir bygget innen 

rimelig tid og var bekymret for at en lokaliseringsdebatt kan utsette planprosessen.  

Det ble gitt en kort orientering om medvirkningsarbeidet med barn og unge, fremtidsverksted i 

samarbeid med barneskolen og elektronisk spørreundersøkelse for flere alderstrinn. 
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Lokalisering av ny skole 

Kommunestyret har vurdert 6 ulike alternativer for Vilberg skole. Kommunestyrets flertall 
mente at alternativet på Tynsåkjordet er mest gunstig og ba om at det ble igangsatt 
regulering for dette alternativet. I følge Forskrift om konsekvensutredninger § 12 kan et 
planprogram benyttes til å ta stilling til hvilke alternative lokaliteter man gjennomfører et 
reguleringsarbeid for. Beskrivelse og vurdering av konsekvensene ved de ulike 
alternative for Vilberg skole er derfor gjengitt i planprogrammet med en oppsummering 
og vurdering tilsvarende det som er vanlig i konsekvensutredninger. Denne kortfattede 
oppsummeringen er basert på saksutredningen til sakens behandling i kommunestyret i 
mars 2015 samt tilgjengelige kartdata. Det ble stilt spørsmål til den faglige kompetansen 
til den som hadde laget saksforberedelsen til kommunestyret, dette ble redegjort for av 
Steinar Reinsberg. Bakgrunnen for spørsmålet var at de nærmeste naboene ikke 
ønsker en skole på Tynsåkjordet og derfor ønsker at denne plasseres i Trolldalen. 

Forhold som skal utredes/vurderes i planarbeidet 

Forhold som skal konsekvensutredes og de som kun skal vurderes i planbeskrivelsen ble 

gjennomgått. Det var spørsmål/kommentarer til følgende: 

 Trafikksikkerhet – det ble påpekt at Tynsåkveien ikke har plass til at to busser kan møtes 

uten at en stopper. Kryssinger over Tynsåkveien må utbedres og forsøkes eliminert (ved 

at gangtrafikk er mulig på begge sider av veien). FAUs representant ønsket at sykkel og 

gangtrafikk ble separert slik at det ikke blir sykling på fortau, for å få til dette bør begge 

sider av Tynsåkveien være med i reguleringsområdet. Snuplass for buss ble diskutert, 

Steinar Reinsberg så det som mest sannsynlig at den vil bli plassert på den nye 

skoletomten. Trafikksikkerhet vil bli konsekvensutredet i planarbeidet sammen med 

transport til skolen. 

 

 Transport til skolen – det ble påpekt at planen må legge til rette for foreldre som kjører 

barn til skole og barnehage. Ikke alle vil ta buss eller gå/sykle. 

 

 Biologisk mangfold – nærmeste nabo til ny skoletomt mente at det var en rekke viktige 

fugle- og dyrearter i ravinedalen mellom jordet og boligområdet i syd. Nevnte bl.a. ugle, 

flaggspett, rådyr og amfibier. Plankonsulenten forsikret om at området vil bli undersøkt 

av biolog og funnene registrert som en del av planarbeidet. Biologisk mangfold er et av 

de temaene som skal konsekvensutredes. 

 

 Jordvern – det ble uttrykt bekymring for om omdisponering av jordbruksareal til 

skoleformål medfører en forlenget planprosess og om det kunne skape presedens for å 

bygge ned jorder til f.eks næring og bolig. På bakgrunn av tilbakemeldinger fra 

overordnede myndigheter regnet ikke Sissel Pettersen med at dette vil forsinke planen. 

Erfaringsmessig er det enklere å omdisponere areal til samfunnsnyttige formål, spesielt 

for barn og unge, enn til andre formål som bolig og næring. 

 

 Støy – naboene påpekte at det er mye flystøy på Tynsåkjordet. Plankonsulenten 

henviste til at området ikke ligger inn på støysonekart, heller ikke på de mer detaljerte 

hos Avinor. Nabo mente dette er fordi flyene ikke følger oppsatt innflygningstrase. 
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 Økonomi – det var spørsmål om kostnader til gjennomføring av planen og ny skole, samt 

skryt til Steinar Reinsberg over hans tidligere kostnadsoverslag som har vist seg å 

stemme i andre saker. Denne typen overslag kommer senere i prosessen. Utredning av 

økonomiske konsekvenser i plansaken vil i hovedsak være knyttet til rekkefølgekrav for 

infrastruktur. 

Med hilsen  

Jannicken Throndsen 

jannicken.throndsen@asplanviak.no - 91546955 

Asplan Viak AS 18.08.15 


