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1. SAMMENDRAG 

Forslagstiller er Eidsvoll kommune og Asplan Viak AS er utførende konsulent. Forslag til 

områdeplan dekker et areal på 388 daa.  

Områdereguleringsplanen for Vilbergområdet skal tilrettelegge for: 

 Bygging av ny Vilberg barneskole inklusive flerbrukshall/gymnastikksal på 

Tynsåkjordet 

 Videreutvikling av eksisterende Vilberg ungdomsskole innenfor dagens 

skoleområde 

 Omdisponere eksisterende Vilberg barneskole til boligformål.  

 Fortetting av to eksisterende boligområder. 

 Utbedring av eksisterende vegnett og kryss. 

Arealene foreslått regulert til offentlig formål kan utvikles videre uten ytterligere 

planlegging, mens arealer foreslått regulert til fortettingsområder for boliger har krav om 

detaljregulering før en utbygging kan igangsettes.  

Kommunestyret i Eidsvoll vedtok planprogrammet i november 2015. Planprogrammet 

inneholdt en konsekvensutredning av lokalisering av ny barneskole og fastsatte 

plasseringen av denne på Tynsåkjordet. 

Planforslagets bestemmelser inneholder et krav om at matjorden fra Tynsåkjordet skal i 

størst mulig grad reetableres som jordbruksareal. 

2. BAKGRUNN 

2.1 BEHOV FOR BEDRE SKOLEKAPASITET 

Kommunestyret vedtok 14.04.2015 at det skulle 

igangsettes planarbeid med tanke på å bygge ny 

Vilberg skole på Tynsåkjordet. Bakgrunnen er at 

skolen i dag har plass til 350 elever og innen 2030 

vil skolen ha behov for ca. 540 elevplasser.  

Nødvendig areal til en barneskole med 550 elever 

er omlag 40 da og 4 da til anlegg for skolebuss. 

Planlagt skolebygg og dobbel 

gymnastikksal/flerbrukshall vil få et bruksareal på 

ca. 7500 m². 

Forslag til områderegulering legger også til rette for 

utvidelse av eksisterende ungdomsskole innenfor 

dagens skoleområde. Ungdomsskolen har behov for   

større kapasitet og planlegges ombygget og utvidet  

til 6555 m². 

 

 

 

 

2.2 FORMÅLET MED PLANARBEIDET  

Figur 0-1. Flyfoto som viser tomt for 

ny Vilberg skole på Tynsåkjordet (ill. 

Steinar Reinsberg, Eidsvoll  

kommune). 
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Områdereguleringsplanen for Vilbergområdet skal tilrettelegge for: 

 Ny Vilberg barneskole inklusive flerbrukshall/gymnastikksal på Tynsåkjordet 

 Videreutvikling av eksisterende ungdomsskole innenfor dagens skoleområde,  

 Omdisponere eksisterende skoletomt til boligformål.  

 Fortette boligområder nær sentrum. 

I tillegg er det ønskelig å legge til rette for oppgradering av vegnettet med tanke på buss 

og gange-/sykkel trafikk. 

En fortetting i boligområdene og på arealet som i dag huser Vilberg skole vil kunne bidra 

til å utvikle Eidsvoll sentrum ved at det vil bringe flere mennesker til Sundet og styrke 

grunnlaget for handel og servicetilbud der. Boligområdene har gangavstand til tog, privat 

og offentlig service, barnehage og skoler. 

2.2 PLANAVGRENSNING 

For å få en helhetlig vurdering av trafikk og fremtidig utbygging har kommunen valgt å 

inkludere områdene rundt eksisterende skoler/barnehage og tilgrensende eiendommer 

nord for Tynsåkvegen i planområdet. I løpet av høring av forslag til planprogram har det 

vist seg ønskelig å utvide planområdet langs Tynsåkvegen for å se på mulighet for 

utvidelse av fortauet på sydsiden av vegen. 

 

Figur 0-2. Grense for det igangsatte planarbeidet med områdeplan for skoleområdet, justert etter 

innspill til varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram (justering vist med rød strek). 

3. PLANPROSESS 
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Forslaget til områderegulering er i hovedsak i samsvar med kommuneplanen, unntakene 

er dagens Vilberg skole som er foreslått endret til bolig/sentrumsformål og 

landbruksarealet som foreslås omdisponert til byggeformål for ny Vilberg barneskole. 

Planforslaget skal på bakgrunn av forslaget om ny skoletomt konsekvensutredes jfr. 

Forskrift om konsekvensutredninger § 2 bokstav d. 

3.1 FASTSETTE LOKALISERING VED HØRING AV PLANPROGRAM  

Lokalisering av ny skole er et tema som kan være bedre egnet til å utredes på et mer 

overordnet nivå enn ved en områderegulering. Kommunen har derfor før 

områdereguleringen startet opp vurdert ulike plasseringer av en ny Vilberg skole ut fra 

sitt ansvar for å tilby tilfredsstillende opplæring og sin rolle som eier/drifter av 

kommunens bygg. I følge Forskrift om konsekvensutredninger § 12 kan et planprogram 

benyttes til å ta stilling til hvilke alternative lokaliteter man gjennomfører et 

reguleringsarbeid for.  

Planprogrammet ble vedtatt i kommunestyret i Eidsvoll november 2015, vedtaket 

fastsatte kommunestyrets tidligere vedtak om plassering av ny Vilberg skole på 

Tynsåkjordet.  

3.2 ORGANISERING 

Eidsvoll kommune er plan og prosjekteier. Asplan Viak AS er leid inn som konsulent for å 

bistå kommunen med planutarbeidelsen og konsekvensutredning. Rambøll Norge AS har 

utført geotekniske vurderinger for områdene BU4 (Vilberg ungdomsskole) og BU3 (ny 

barneskole på Tynsåkjordet).  

Pir II har bistått kommunen med illustrasjoner av mulige tilbygg til eksisterende Vilberg 

skole. Vindveggen arkitekter AS har prosjektert ombygging av Vilberg ungdomsskole. 

3.3 FREMDRIFT 

En planprosess følger oppsettet i Plan- og bygningsloven med lovpålagte frister. Basert 

på foreliggende kunnskap om planområdet anslår vi følgende fremdrift: 

 2015 2016 2017 2018 

Planprogram      

Konsekvensutredning     

Områdeplan     

Detaljplan/søk.rammetillatelse     

Byggestart/grunnerverv     

Byggeperiode ny skole     

3.4 MEDVIRKNING 

Planarbeidet følger Plan- og bygningsloven, jf. kapittel 4 og 12, samt forskrift om 

konsekvensutredning. Offentlige dokumenter er tilgjengelige på kommunens nettside. 

Planprogrammet ble sendt på høring juni/juli/august 2015. Berørte parter, grunneiere og 

naboer fikk dette tilsendt sammen med varsel om oppstart av planarbeid. Høring av 

planprogram og planforslag ble annonsert i Eidsvoll-Ullensaker blad og på kommunens 
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nettside. Det kom inn 18 innspill/merknader, disse er oppsummert i vedlegg 6 og kan 

leses i sin helhet i vedlegg 7. Innspill/merknader fra private er vist på merknadskart, 

vedlegg 5. 

Innspillene som kom inn ved varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram 

medførte at det var ønskelig å justere planområdet slik at det kan være mulig å regulere 

en bredere veg for å få plass til gang-/sykkelveg. Denne utvidelsen ble varslet berørte 

grunneiere 07.09.15 med frist til å komme med merknader til planarbeidet til 30.09.15, 

jf. vedlegg 10.  

Det ble avholdt ett åpent møte ved planoppstart/høring av planprogrammet med 13 

fremmøtte (i tillegg til kommunens representanter). Det vil også bli et åpent møte i 

høringsperioden for planforslaget. FAU ved skoler og barnehage inviteres spesielt. 

Ettersom planen i stor grad berører barn og unge har det vært ønskelig at denne 

gruppen ble involvert spesielt i planleggingen, i samarbeid med skolene i området. Det 

ble gjennomført et «Fremtidsverksted» med elevrådet på Vilberg skole høsten 2015. 

 

3.5 BERØRTE GRUNNEIERE 

Planområdet inkluderer offentlige eiendommer, bebyggelsen mellom skoleområdet og 

Tynsåkvegen, kommunale og felles veger. Følgende eiendommer berøres direkte: 

Gnr Bnr Navn Kode 
16 49 Kristin Ringsby Hjemmelshaver 
17 101+141 Unni Kirknes og Tove Greta Kirknes Hjemmelshaver 
17 102 Lars Birger Salvesen og Christine M Salvesen Hjemmelshaver 
17 124 Line Asmyhr og Terje Røsrud Hjemmelshaver 
17 125 Stine Helen Røise og Glør Wetlesen Hjemmelshaver 
17 126 Kari Mobråten og Odd E. Gundersen Hjemmelshaver 
17 130+138 Roger Limbodal Hjemmelshaver 
17 2+131+235 Hans Chr. Wilberg Hjemmelshaver 
17 14+258+263+286 Akershus fylkeskommune Hjemmelshaver 
17 142 Odd Arne Kvam Hjemmelshaver 
17 143 Harald Ivar Iversen Hjemmelshaver    
17 153+154+155 

+156 
Hans Albert Wilberg og Vidar Wilberg Hjemmelshaver    

17 153 Merete Hansen og Ivar Fritjof Hansen Fester    
17 154 Per Bjørnar Stjernstrøm Jane Iren Bjerke Fester    
17 155 Gisle Svaland Fester    
17 156+157+159+160+178+292 

 
Hans Albert Wilberg og Vidar Wilberg Hjemmelshaver    

17 156 Peter Hansen og Anne Maren Hoel Fester    
17 157 Jan-Erik Nossum Fester    
17 158 Lena S. Martinsen og Roger Martinsen Fester    
17 159 Lillian Sørlie Fredriksen Fester    
17 160 Hild Dagvei Nossum Fester    
17 3+17+95+151+267 Eidsvoll kommune Hjemmelshaver    
17 20 Per Arne Strømnes og Trine K. S. Simonsen Hjemmelshaver 
17 21 Sissel Lykke og Johan Cappelen Lykke Hjemmelshaver 
17 23 Hanne K. Thorsen og Øivind Eide Hjemmelshaver 
17 178+263+292 Eidsvoll kommune Fester 
17 274 Atle-Ferenc Majercsik og Nina Falck-Ytter Hjemmelshaver 
17 275 Ingeborg Marthe Jacobsen Hjemmelshaver 
17 278 Anne Kathrine Fenstad Hjemmelshaver 
17 279 Michael Moran og Hilde E S Moran Hjemmelshaver 
17 28 Mari Erdine Fenstad Hjemmelshaver 
17 381+51 Johnny Ruud og Ann Merete Norderhaug Hjemmelshaver 
17 41 Jorunn Ruth Stokke og Svein Kjell Grythe Hjemmelshaver 
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17 42 Helge Johan Sindsen Hjemmelshaver 
17 43 Anne Lise Eriksen og Trond Fredriksen Hjemmelshaver 
17 55 Kjell Ivar Bjørn og Marit Røvik Bjørn Hjemmelshaver 
17 56 Tone B B Sjulsen og Odd E Sjulsen Hjemmelshaver 
17 80 Vivi O Mundal og Ottar Mundal Hjemmelshaver 
17 98 Bekim Rexhepaj Hjemmelshaver  
17 295 Veggrunn tilhørende Toralv Flodens arvinger   
18 1 Nils Egil Søvde Hjemmelshaver 
18 168 Ruth Kristin Løken Hjemmelshaver 
18 182 Arne Johan Kindlien Hjemmelshaver 
18 22 Kjetil Kleven og Kristin B Kleven Hjemmelshaver 
18 38 Marit Sander og Jack Harry Jacobsen Hjemmelshaver 
18 59 Gudmundur Jon Arason og Guro Djupvik Hjemmelshaver 
18 68 Tove Ekseth Fjerdigby Hjemmelshaver 

4. RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET 

4.1 NASJONALE FØRINGER 

NASJONALE FORVENTNINGER TIL REGIONAL OG KOMMUNAL PLANLEGGING 

2015 

Forventningene er knyttet til tre hovedtema: Gode og effektive planprosesser, 

Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling og Attraktive og klimavennlige by- og 

tettstedsområder. 

STATLIGE PLANRETNINGSLINJER FOR SAMORDNET BOLIG-, AREAL- OG 

TRANSPORTPLANLEGGING, 26.09.2014.  

Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og 

transportplanlegging og bidra til mer effektive planprosesser. Planleggingen skal bidra til 

å utvikle bærekraftige byer og tettsteder. Retningslinjene har fokus på kompakt 

utbygging og fortetting rundt knutepunkter for å redusere transportbehovet som bør 

løses ved kollektiv/sykkel/gange.  

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV STØY I AREALPLANLEGGING (T-

1442/2012)  

Denne retningslinjen skal legges til grunn av kommunene, regionale myndigheter og 

berørte statlige etater ved planlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og 

bygningsloven.  

Retningslinjen er utarbeidet i tråd med EU-regelverkets metoder og målestørrelser, og er 

koordinert med støyreglene som er gitt etter forurensingsloven og teknisk forskrift til 

plan- og bygningsloven.  

RIKSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR Å STYRKE BARN OG UNGES INTERESSER I 

PLANLEGGING (T-2/08) 

Skal synliggjøre og styrke barn og unges interesser i planlegging etter plan- og 

bygningsloven. Retningslinjene setter både krav til at den kommunale planleggingen 

vurderer konsekvensene for barn og unge og at ulike grupper barn og unge selv gis 

anledning til å delta. Det settes også krav til den fysiske utformingen, og arealer som 

brukes av barn og unge skal sikres mot forurensning, støy, trafikkfare og annen 

helsefare. I forventningsbrev fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus 08.04.2015 står det: 

Dersom det oppstår konflikt om et areal, skal barns interesser gå foran andre interesser, 

jf. Ot. Prp. Nr. 32 (2007-2008).  

 

UNIVERSELL UTFORMING OG FOLKEHELSE 
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I følge plan- og bygningsloven skal prinsippet om universell utforming ivaretas i 

planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. 

 

Etter Lov om folkehelsearbeid skal planer underbygge kommunens strategi og tiltak for å 

fremme fysisk aktivitet og redusere bilkjøring. 

 

STORTINGSMELDING OM KLIMATILPASNINGER, 07.05.2013 

Forebygging og håndtering av naturfarer som følge av endret klima. I første rekke 

vannrelaterte utfordringer som flom og skred, overvann og havnivåstigning. 

 

4.2 REGIONALE FØRINGER 

REGIONAL PLANSTRATEGI FOR AKERSHUS (2013-2016)  

Regional planstrategi skal være et styringsdokument der en foretar prioriteringer og 

vegvalg for regionens ønskede utvikling i et langsiktig perspektiv. De temaområder som 

skal følges opp i videre planlegging er: 

- Utdanning og næringsutvikling 

- Bomiljø, mangfold og inkludering 

- Klima og miljø 

- Areal og transport 

 

REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS 2015. 

Målet er mer konsentrasjon og mindre spredt vekst i Akershus. Veksten skal skje i 

prioriterte vekstområder og det skal tilsvarende være en klar begrensning utenfor disse 

områdene. Det er en sterkere prioritering av både vekst og vern. Det er prioritert noen 

lokale byer og tettsteder der befolkningsvekst kan gi kundegrunnlag for bredt handels- 

og tjenestetilbud, og et tilbud om kollektivtransport som er god nok til å bli et naturlig 

førstevalg. Innbyggerne skal kunne gå og sykle til arbeidsplasser, fritidsaktiviteter og 

andre daglige gjøremål. Eidsvoll er definert som et prioritert tettsted. 

FYLKESDELPLAN FOR KULTURMINNER OG KULTURMILJØER I AKERSHUS 2007-

2018 

Akershus fylkeskommune har utarbeidet en fylkesdelplan for kulturminner og kultur-

miljøer i Akershus 2007-2018 ”Spor for framtiden”. I denne planen er kulturminner i 

Eidsvoll kommune med i en oversikt over kulturminner med nasjonal eller regional verdi. 

 

4.3 KOMMUNALE FØRINGER  

KOMMUNEPLANENS AREALDEL2015-2026, VEDTATT 10.03.2015 

Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF formål, nåværende bolig, 

nåværende og fremtidig offentlig eller privat tjenesteyting. Deler av planområdet 

omfattes av hensynsone infrastruktur – fjernvarmeanlegg. 

Planområdet omfattes også av kommunedelplan for Sundet fra 1990, formålene er de 

samme i de to planene. 
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Figur 4-1 Utsnitt av kommuneplan for Eidsvoll, vedtatt 10.03.2015. Skravert område er grense for 

konsesjonsområde for fjernvarme. 

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2011-2020 

Samfunnsdelen er kommunens overordnede styringsdokument og beskriver utfordringer, 

mål og strategier for lokalsamfunnet, for kommunens tjenester og kommunen som 

organisasjon. Samfunnsdelen er førende for kommunens handlingsprogram og 

økonomiplan, samt for virksomhetenes virksomhetsplaner og budsjett. 

 

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2011 – 2020 

Planen skal bidra til et bedre beslutningsgrunnlag for å gjennomføre tiltak som reduserer 

risikoen for ulykker og den skal danne bedre grunnlag for samarbeid med andre aktører i 

trafikksikkerhetsarbeidet. Planen har en langsiktig del med mål og strategier for 

trafikksikkerheten og en kortsiktig handlingsdel. Trafikksikkerhetsplanen rulleres høsten 

2016. 

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I EIDSVOLL 2010-2020 

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Eidsvoll kommune skal danne grunnlaget 

for en målstyrt utvikling for denne sektoren. Planen inneholder en oversikt over aktuelle 

langsiktige utbyggings- og rehabiliteringsoppgaver av idretts- og friluftslivsanlegg for 

planperioden 2010 – 2020. 

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER OG KULTURMILJØER I EIDSVOLL 2010 

Eidsvoll er en kommune med mange rike kulturminner og kulturmiljøer av både nasjonal, 

regional og lokal verdi. Kommunedelplanen for kulturminner og kulturmiljøer i Eidsvoll er 

en prioritert bevaringsplan for forvaltning av de kulturminner og det kulturlandskap som 

skal bevares. 

KLIMA OG ENERGIPLAN 2011-2020 

Eidsvoll kommune har utarbeidet en egen klima- og energiplan som skal ha status som 

kommunedelplan. Planen omfatter mål og tiltak innenfor kommunens virksomhet og 

ansvarsområde. 

GJELDENDE REGULERINGSPLANER 
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Planområdet omfattes av deler av fem reguleringsplaner med endringer. 

Reguleringsplanen for Sundgården med omgivelser ble stadfestet i 1961. Denne planen 

gjelder fremdeles for store deler av planområdet. Området nord for Tynsåkvegen med 

idrettsanlegg og videregående skole er regulert på plan «Bebyggelsesplan for Eidsvoll 

videregående skole» fra 1996. Tynsåkvegen er regulert på en udefinert plan uten 

bestemmelser vedtatt i 1997 og i øst på en plan for Korsmo borettslag fra 1991. I syd er 

en del av Tynsåkvegen regulert på planen for Gnr17 bnr. 17, Tynsåkvegen 1 mfl. fra 

2009. 

 

Figur 4-2. Gjeldende regulering i og rundt planområdet. Reguleringsplanen for Sundgården med 

omgivelser (ikke vist med flater) er i et NGO koordinatsystem, slik at det har en annen dreining 

enn de nyere kartene. Vi har lagt det slik at det passer best i området mellom Hagalykkja og 

Tynsåkjordet. 

Der hvor de eksisterende planene overlappes av områdereguleringen vil de bli opphevet 

ved fastsatt områdeplan. 

 

5. DAGENS SITUASJON 

Planområdet består av landbruksareal, barnehage, skolebygg, idrettsanlegg, trafikkareal 

og private eneboliger med romslige hager. Det eldste bygget på Vilberg skole er tegnet 

av arkitekt Bjørnstad (en av Arnebergs elever), og vurdert til å være bevaringsverdig 

kategori 2 i kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Eidsvoll. På Eidsvoll 
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videregående skole er det to bygg tegnet av Arneberg, disse har også bevaringsverdi 

kategori 2 som betyr at byggene er bevaringsverdige og anbefales regulert til 

hensynssone bevaring.  

Transport til skolene foregår med buss, med busstopp langs vegen utenfor den enkelte 

skole. Det er gang/sykkelveg eller fortau langs alle veger, de fleste steder kun på en side 

av vegen.  

Høyden på byggene i området varierer, de fleste er innenfor plan og bygningslovens 

standard høydebestemmelser med maksimal mønehøyde på 9 m. Vilberg barnehage har 

den laveste byggehøyden, på ca. 3 m, mens Eidsvoll videregående skole har et bygg med 

mønehøyde på ca. 16 m. De øvrige skolebyggene og idrettshallen stikker ikke opp mer 

enn 12-14 m fra gjennomsnittlig terreng.  

 

Figur 5-1. Foto av det eldste delen av Vilberg skole sett fra nord. Dagens Vilberg skole har flere 

tilbygg fra ulike tidsepoker.  

Terrenget er tydelig terrassert ned mot Vorma. Hoveddelen av planområdet ligger på et 

platå ca. 30 m over standard vann-nivå, med 25 m stigning opp fra sentrum/Sundet.  

Arealet for ny barneskole ligger på den øverste flaten ytterligere 20 m opp, på samme 

nivå som Eidsvoll videregående skole. Terrenget er relativt kupert, slik at det er ikke 

universell utforming på gangareal langs Sundgata og Tynsåkvegen.  

 

Figur 5-2. Foto av område for ny barneskole, på Tynsåkjordet rett øst for eksisterende bebyggelse. 
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6. ALTERNATIV VURDERINGER 

Alternativer til utbygging på dyrka og dyrkbar jord skal alltid bli vurdert og vektlagt i 

arealplanleggingen. Kommunestyret har vurdert 6 ulike alternativer for Vilberg skole. 

Kommunestyrets flertall mente at alternativ C med en ny skole på Tynsåkjordet er mest 

gunstig og anbefalte at dette alternativet ble utredet videre og regulert til formålet. Dette 

er basert på en helhetlig vurdering av pedagogiske forhold, kostnader ved utbygging og 

drift, boligmønster, transportbehov, hensyn til barn og unge og hensyn til utvikling av 

Eidsvoll sentrum.  

 

I tillegg til de pedagogiske forholdene la kommunestyret vekt på avstanden mellom bolig 

og skole. Vilberg skolekrets ligger øst for Vorma og har elever fra et omland inntil 14 km 

fra skolen. De fleste av elevene kommer fra Finnbråtengrenda/ Brennhaugen/ 

Styrigrenda og sentrum av Eidsvoll. Om lag halvparten har rett på skoleskyss med 

dagens plassering. Alternativene A og B medfører at langt flere enn i dag vil trenge 

skoleskyss.  

De ulike alternativene som ble utredet til kommunestyret og i planprogrammet er:

 
Figur 6-1 De ulike utbyggingsalternativene vist på kommuneplanklart, vedtatt 10.03.15. 

Tynsåkerjordet er alternativ C. 

Konklusjonen i planprogrammet var at det alternativet kommunestyret valgte med tanke 

på å optimalisere forholdene for elever, ansatte og eier/drifter av bygget også så ut til å 

være det som best ivaretar barn og unges interesser. Alternativet bidrar også til å støtte 

samordnet areal og transportutvikling, utvikle Eidsvoll sentrum og fremme folkehelsen 

ved å tilrettelegge for lettvint sykkel/gange. Ulempene er knyttet til jordvern og bevaring 

av kulturlandskapet. Beskrivelse av planforslaget for alternativ C finnes i kapittel 8. 
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7. UTREDNINGER I HHT FORSKRIFT OM 

KONSEKVENSUTREDNINGER 

Det er gjennomført en konsekvensutredning som etter plan- og bygningsloven § 4-2 skal 

gi en særskilt beskrivelse og vurdering av planens virkninger for miljø og samfunn. 

Hensikten med konsekvensutredninger er å få oversikt over vesentlige konsekvenser en 

utbygging i tråd med planforslaget kan føre med seg, slik at disse er kjent under 

utarbeidelse av planen og når det fattes vedtak. 

7.1 OMFANG, METODE OG SAMMENLIGNINGSGRUNNLAG  

OMFANG 

Behov for konsekvensutredning er en følge av at en del av forslaget til områdeplan ikke 

er i samsvar med vedtatt kommuneplan, dette gjelder ny skole på Tynsåkjordet og 

boliger på eksisterende skoletomt. Omfang av og innhold i konsekvensutredningene er 

endelig fastsatt i planprogram, vedtatt av Kommunestyret 10.11.2015.  

Følgende tema skal ifølge planprogrammet konsekvensutredes: 

 Jordvern 

 Transport 

 Grunnforhold 

 Kulturminner 

 Kulturlandskap og estetikk 

 Biologisk mangfold 

 Barn og unges oppvekstvilkår 

 Grønnstruktur (sykkel/gange og off. uteoppholdsareal) 

 Arealutnyttelse ny barneskole 

Av disse er følgende tema beskrevet i egne rapporter: 

 Jordvern - jordflytting 

 Transport 

 Grunnforhold – Utføres av Rambøll Norge AS 

 Kulturminner – rapport fra Akershus fylkeskommune ventes i løpet av høst/vinter 

2016 

 Biologisk mangfold 

 Barn og unges oppvekstvilkår 

 Arealutnyttelse ny barneskole 

Dette kapittelet inneholder hovedpunktene i fagrapportene, sammen med konklusjon og 

oppsummering av konsekvenser. 

METODE 

Utredningsbehov og metode er referert fra planprogrammet og markert med en boks 

innledningsvis for hvert fagtema. 

For ikke-prissatte tema brukes begrepene: 

- Positiv konsekvens om fordeler av et tiltak 

- Negativ konsekvens om ulemper ved et tiltak 

- Samlet vurdering om differansen mellom positive og negative konsekvenser 

Konsekvenser vil sammenstilles og vurderes temavis og angis samlet i tekst og tabell. 
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SAMMENLIGNINGSGRUNNLAG, ALTERNATIV 0 

Alternativ 0 er referansen som tiltaket skal ses i forhold til. Alternativ 0 er dagens 

situasjon i tillegg til forventede endringer uten tiltaket i analyseperioden. Der hvor ikke 

annet er nevnt er analyseperioden frem til 2030. Basert på prognosen for elevtall i 

området er det ikke relevant å vurdere et alternativ uten utbygging, slik at alternativ E - 

tilbygg til eksisterende skole benyttes som 0-alternativ.  

 

 
Figur 7-1 illustrasjonsprosjekt for utvidelse av eksisterende Vilberg skole, utført av Pir II. 

0-alternativet innebærer en utbygging av dagens Vilberg barneskole til en tre parallell 

skole med kapasitet til 550 - 590 elever, inkludert ny gymsal/flerbrukshall. Dette 

alternativet krever frivillig salg eller ekspropriasjon av 3 eiendommer med 5 boenheter.  

 

Adkomst og parkering er foreslått lagt om med ny adkomstveg til skolen direkte fra 

Sundgata. Løsningen vil gi en adkomst til den illustrerte parkeringen ved ny flerbrukshall 

som er langt brattere enn kommunens vegnorm og med et vanskelig kryss ved 

Sundgata, slik at vegen ved barnehage vil kunne få mer trafikk enn i dag. Det er ikke 

foreslått endringer i gang/sykkelveger. 

 

Alternativet vil gi en god skole, teknisk og pedagogisk tilrettelagt, men en del av 

skoleområdet vil ikke kunne bli universelt utformet. Det er kalkulert med omfattende 

oppgradering av eksisterende bygninger. Forslaget vil kunne gi noen ulemper for skolen 

under bygging, da det må gjøres større arbeider på eksisterende skoleområde med 

skolen i full drift.  
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7.2 UTREDNINGSTEMAER 

 

JORDVERN 

(Nina Syversen, Asplan Viak as) 

Fra planprogrammet:  

Den nye skolen med tilhørende infrastruktur på Tynsåkjordet vil beslaglegge anslagsvis 46 da 

dyrket mark. Dette er arealer som vil gå ut av produksjon. De alternative tomtene på Elstad og 

Gruemyra vil beslaglegge tilsvarende dyrket areal som dette mens alternativet i Trolldalen 

medfører et større transportbehov. Kommunestyret har forkastet disse alternativene. Jordvern 

vurderes kun opp mot 0-alterntativet. 

Utredningsbehov og metode 

Det er behov for å beskrive og vurdere virkningene som planen kan få for dyrka mark. 

Kvalitet og omfang på berørt åkerjord beskrives, og det vurderes om det direkte arealbeslaget 

også vil gi indirekte negative konsekvenser for landbruk i form av redusert tilgang eller 

marginalisering av tilgrensende områder. Det vurderes om planen vil kunne ansees å være i strid 

med nasjonale jordverninteresser. Det vurderes også kort om utbygging på Tynsåkjordet kan 

forventes å falle inn under kriteriene for «vekst foran vern» slik det er beskrevet i høringsforslaget 

til regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. 

 

Jordbruksressurser betegnes i en konsekvensutredning som en ikke-prissatt ressurs, og 

hører inn under tema naturressurser (jordbruk, skogbruk, georessurser, vannressurser, 

vilt- og fiskeressurser).  

Vi har i denne utredningen valgt å bruke metode beskrevet i Statens vegvesen sin 

håndbok V712 Konsekvensanalyser, hvor det for hvert tema skal vurderes verdi, omfang 

og konsekvens av et utbyggingstiltak. Omfanget av utbyggingen skal sammenlignes med 

et 0-alternativ – for øvrig forklart over. Positive konsekvenser av et tiltak er fordeler av 

tiltaket for tema, mens negative konsekvenser er ulemper av et tiltak for tema.  

Verdivurderingen av jordbruksressursene er basert på nettbaserte karttjenester (Kilden 

fra NIBIO) og verdisettingen beskrevet i V712.  

For dette tema vil 0-alternativet ikke ha noen konsekvenser for jordbruk. 

Tabell 7-1. Kriterier for verdisetting av naturressurser etter V712. 

 Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Jordbruksområder Innmarksbeite 
eller 
overflatedyrka 
jord som ikke 
er dyrkbart  

Fulldyrka/overflatedyrka/ 
innmarksbeite som er 
dyrkbart men som har 
mindre god jordkvalitet 
eller liten størrelse (≤15 
daa) 

Fulldyrka 

jord/overflatedyrka/innmarksbeite 

som er dyrkbart og har god til svært 

god jordkvalitet og er ≥ 15 daa  
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Figur 7-2. Jordkvalitet (Kilden, Nibio). Mørk oransje = Svært god kvalitet, lys oransje = god 

kvalitet. U3 markert med sort linje. 

Tiltak 

Tiltaket består av et varig arealbeslag på 40-50 dekar fulldyrka mark av svært god til 

god jordkvalitet.  

Den sørvestre delen av området er bakkeplanert. I følge NIBIO (T. Knapp Haraldsen, 

pers. medd.) er jordmonnsklassifisering for korndyrking – nedbørbasert en mer realistisk 

karakterisering av jordkvaliteten enn referert over (og vist i figur 7-2). I dette området 

er det betegnet å være «Egnet» (liten del i vest) til «godt egnet» (vestre og nordre 

område) og «svært godt egnet» (det største område i øst). Løsmassene er tykke 

havavsetninger (marine leirer), jordarten ifølge landbrukskontoret siltig lett- og 

mellomlerie og hellingsgraden varierer. Erosjonsrisikoen i området varierer fra liten (på 

de flateste partiene) til middels på områdene mot ravinene, til stor på et mindre parti i 

vestre del av området (Kilden, NIBIO). På samme måte er deler av områdene mot nord 

og vest betegnet som områder med dreneringsproblemer. Dette indikerer noe forskjellig 

avling innenfor området.  

Da kun et mindre område er karakterisert som «egnet», settes verdien som stor for hele 

området.   

Inkluderes i 

planområdet 

Fjerne tilsvarende 

areal fra planområdet 
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Konsekvens: 

Da hele det dyrkede området blir varig beslaglagt, vurderes omfanget som stort negativt. 

Det er tilgang til jordbruksområdet øst for planområdet etter utbygging. Det er derfor 

kun planområdet som blir berørt av utbyggingen. Det vurderes derfor ikke å være noen 

indirekte negative konsekvenser for jordbruket gitt at det sikres landbruksadkomst til 

jordbruksmark øst for planområdet. Dette betyr Stor negativ konsekvens.  

Jordloven skal sikre at arealressursene forvaltes miljøforsvarlig og bl.a. ta hensyn til vern 

av jordsmonnet som produksjonsfaktor, samt ta vare på areal og kulturlandskap som 

grunnlag for liv, helse og trivsel for mennesker, dyr og planter. Om planen anses å være 

i strid med denne loven og dermed nasjonale jordverninteresser, er kommentert av 

Eidsvoll kommune ved landbrukskontoret (Ny skole på Tynsåkjordet – Reetablering av 

jordbruksareal og produksjonsevne av 13.01.2016), Vedlegg 11.  

I notatet fra landbrukskontoret er det også kommentert om utbygging på Tynsåkjordet 

kan forventes å falle inn under kriteriene for «vekst foran vern» slik det er beskrevet i 

høringsforslaget til regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Det vises 

derfor til dette notatet. I tillegg til regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, 

bør rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planlegging trekkes 

fram (T-2/08), jf. fylkesmannens forventningsbrev til kommunene 08.04.2015.  

Avbøtende tiltak:  

Fra planprogrammet:  

Det skal vurderes om kommunen kan iverksette tiltak for å få nydyrket tilsvarende areal som gir 

samme produksjonspotensial annet sted i kommunen. Det skal vurderes om matjordlaget kan 

flyttes for å lage ny åkerjord eller forbedre åkerjord av dårlige kvalitet i nærområde. Det skal 

beskrives hvilken produksjonseffekt dette kan gi. 

Landbrukskontoret i Eidsvoll kommune har foretatt denne vurderingen, jf. Ny skole på 

Tynsåkjordet – Reetablering av jordbruksareal og produksjonsevne, vedlegg 11.  Det 

anbefales at tapet av matproduksjonspotensiale på Tynsåkjordet erstattes så langt som 

mulig med følgende tiltak: 

 

1. Gjenbruk av all matjord på igjenfylt steinbrudd på kommunens eiendom gbnr. 151/11 

på Brensmork. 

 

2. Oppdyrking av gbnr. 207/4, 6, 7 og 8 på Eidshaug på Minnesund, samt påkobling til 

vanningsanlegget Minneregn I 

 

Det må gjennomføres registrering etter Naturmangfoldloven, Kulturminneloven og 

Vannforskriften før dette igangsettes for å sikre at de avbøtende tiltakene gjennomføres i 

tråd med dette lovverket.  

Videre foreslås det som avbøtende tiltak å inkludere jordbruksområdet som i dag ligger 

utenfor planområdet i nord (se figur 7-2) – og samtidig redusere planområdet og 

beslagleggelse av dyrket mark mot øst tilsvarende.   
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TRANSPORT/TRAFIKK 

Fra planprogrammet:  

Skolene er opptatt av valg av trafikkløsning som sikrer at barn har trygg tilgjengelighet til skolens 

arealer. Valg av tomt i forbindelse med skolens utforming, utearealer og atkomst til skolen vil være 

viktig for trafikksikkerheten og tilgjengeligheten. Ettersom store deler av planområdet benyttes til 

barnehage og skoler vil det være behov for å transportere et stort antall mennesker ut og inn av 

planområdet innenfor to ganske konsentrerte tidsperioder på morgen og ettermiddag. Temaet 

inkluderer sykkel/gange og trafikksikkerhet. 

Utredningsbehov og metode 

Trygg skoleveg er en forutsetning for bygging av ny skole, slik at all infrastruktur knyttet til 

transport må være på plass. Dette gjelder selvsagt gangveger og evt. fotgjengeroverganger, men 

også plassering av busslommer, snuplass for skolebuss, samt mulighet for foreldre til å 

transportere barna med bil på en trygg måte uten å skape utrygghet for barn som går eller sykler 

til skolen. Det må derfor vurdere plassering av adkomst til skolen og areal som tar hensyn til 

infrastrukturen.  

Kollektivtrafikktilbudet i tilknytning til ny skole vurderes, samt parkeringsbehovet i tilknytning til 

skolen. Videre må skolens plassering i forhold til andre målpunkter vurderes, og den samlede 

trafikkgenereringen til og fra planområdet for forslaget opp mot dagens trafikk bør utredes. Gang-

/sykkelvegnettet innenfor planområdet kartlegges og utredes i forhold til planlagt utbygging. En 

enkel analyse av elev- og arbeidstransport til og fra skolen kan peke på tiltak som bidrar til at flere 

går, sykler eller bruker kollektiv. 

Det er utarbeidet en egen konsekvensanalyse for transport, vedlegg 18. 

Oppsummering av trafikkanalysen: 

Grunnen til utbygging av skole er forventet folketall vekst i Eidsvoll. Turproduksjon som 

kommer pga. generell befolkningsvekst er allerede inkludert i generell 

trafikkvekstprognoser i NTP. Beregnet trafikkvekst i Akershus fylke i perioden 2016 - 

2036 er 30 % iht. NTP 2014 – 2023.  

Flytting av Vilberg barneskole til ny lokalisering ca. en km nordøst for dagens skole vil 

ikke øke bruken av skoleskyss i vesentlig grad. I dag er det tre skoleskyss ruter som 

kjører barn til skole i Eidsvoll. Flytting av barneskolen krever justering i 

skoleskyssrutene. Planforslaget inneholder en oppstillingssone for skoleskyss parallelt 

med Tynsåkvegen, og det er plass til 6 busser. Busser vil stå på korrekt side med døra 

mot skolebygningen, dette reduserer vegkryssing for barn og øker trafikksikkerheten. 

Oppstillingssonen for skoleskyss er dimensjonert slik at busser kan svinge inn til og ut fra 

oppstillingsplassen enten de kommer fra/skal til vest eller øst. Dette gir god fleksibilitet i 

planlegging av skoleskyssruter i framtiden. 

Tynsåkvegen i øst er en lavt trafikkert veg, med ÅDT omkring 200, og 30 biler i 

makstime. Trafikkøkningen i Tynsåkvegen pga. skoleutbygging vil bli ubetydelig. 

Bilturproduksjon til/fra skoleområdet på felt BU3 er beregnet til 100 ÅDT, og under 200 

biler på hverdagene. Det antas at 77 % av de ansatte kommer med bil, og at 10 % av 

barna blir kjørt til skolen. Mesteparten av barna som blir kjørt til skolen om morgenen 

reiser hjem med buss om ettermiddagen. Med dette utgangspunktet er makstime i 

morgenrush beregnet til 125 biler (31 ansatte og 47 foreldre) til skolen og 47 biler fra 

skolen (foreldrene som fortsetter reisen til jobb o.l.; vanlig reisemønster: hjem – 

barnehage/skole – jobb).  
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En fordel ved flytting av skolen lenger ut fra sentrum er at skoletrafikken vil gå i motsatt 

retning av øvrig trafikkstrøm.  

Tabell 7-2: Beregnet framtidig bilturproduksjon til/fra barneskole. 

 

Bilturproduksjon til/fra det nye boligfeltet som skal bygges på dagens barneskole er 

beregnet til 800 biler på hverdager og 750 ÅDT. Det gir 100 biler i makstime.  

Tabell 7-3: Beregnet framtidig bilturproduksjon til/fra boligfelt BBB. 

 

Planlagt boligfelt B ligger 1,2 km vest for Eidsvoll togstasjon. Flere busslinjer betjener 

dette området. Det er god gangforbindelse mellom planlagt boligfelt og togstasjonen. Det 

er fortau langs hele strekningen og gangbru (Sundbrua) over Vorma. Det er meget god 

togforbindelse mellom Eidsvoll og Oslo med 4 tog i timen og 35 minutters reisetid. Dette 

gir en god mulighet for enda høyere kollektivandel på arbeidsreiser.  

Det bør bygges gang- og sykkelveg på nordsida av Tynsåkvegen for å få et 

sammenhengende tilbud på nordsiden og dermed redusere antall vegkryssinger for 

skolebarn. Strekningen uten tilbud er på 210 m mellom Hagalykkja/Helge Neumanns veg 

og tomten til den nye skolen.  

 
Figur 7-3: Foreslått forlenging av sykkelveg i Tynsåkvegen. 

Forlengelse av sykkelveg langs Tynsåkvegen fra Hagalykkja til Sundgata og videre til 

Marte Marjas veg vil gi bedre tilbud til syklende til sentrum.  

Konsekvens 

Timetrafikk i rushtime er beregnet til 100 biler til/fra det nye boligfeltet B, og til 125 biler 

til/fra skolen på BU3. Det blir ikke store endringer i trafikken på Eidsvolls vegnett som 

følge av flytting av skole og utbygging av boligfeltet. 

Skole Person pr

klasser avdeling Hverdag ÅDT Dim time P-behov P-norm

Ansatte 2,39 50 77 % 2 77 40 31 39 30

Barn 28 588 10 % 2 118 58 94 3

Sum / Snitt 30 638 15 % 2,0 195 99 125 42 30

Andel som kommer i dim time 80 % P-tid levering av elever 4 min

Framtidig 

bilturproduksjon 

til/fra barneskole

Personer
Andel 

bilreisene

Bilturer pr 

person

Biltrafikk Parkering

21

Bilturproduksjon Boenheter Personturer

bosatte antall per bolig antall per person G/S Kollektiv Bil Sum Hverdag ÅDT

Planlagt utbygging 150 2,3 345 3,22 167 89 855 1 110 796 744

15 % 8 % 77 % Bilbelegg 1,15

Bosatte Personturer per ukedag Biltrafikk

Anslått reisemiddelfordeling
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En konsekvens av flytting av skolen vil være at foreldrene ikke vil passere skolen på sin 

naturlige reiseveg til arbeid/togstasjon. Dette vil kunne føre til at færre barn blir kjørt til 

skolen. 

Forlengelse av sykkelveg langs Tynsåkvegen og Sundgata vil gi bedre tilbud til syklende 

til sentrum, og det kan resultere i redusert biltrafikk. 

De foreslåtte utbedringene av veikryss og bygging av gang-/sykkelvei vist i planforslaget 

bør også gjennomføres i 0-alternativet. I tillegg bør det anlegges en minirundkjøring for 

enden av Vilbergvegen for å bedre trafikkforholdene når det gjelder barn som blir 

levert/hentet fra denne siden. 

GRUNNFORHOLD 

Fra planprogrammet:  

Det er marin leire i en del av området og foreløpige undersøkelser tilsier at det bør gjøres 

grunnundersøkelser før bygging, slik at det kan dokumenteres at grunnen er stabil eller lar seg 

stabilisere.  

Utredningsbehov og metode 

Det vil bli utført grunnundersøkelser høsten 2015. Siden det er leire i planområdet og en bekk i 

nærheten må det utføres vurderinger i hht. NVEs retningslinjer og Byggteknisk forskrift TEK 10. 

NVEs veileder 7/2014 vil bli fulgt, områdestabilitet utredes som del av planarbeidet. 

Det er foretatt grunnundersøkelser på Tynsåkjordet (felt undervisning 3) og Vilberg 

ungdomsskole (felt undervisning 5). Geotekniske vurderinger, inkludert vurdering av 

områdestabilitet, er utført av Rambøll as. Geoteknisk vurdering av Vilberg ungdomsskole, 

vedlegg 12 og en foreløpig geoteknisk vurdering av byggeområdet på Tynsåkjordet, 

vedlegg 20. 

 
Figur 7-4 Kartutsnitt som viser løsmasser. Områder med blå farge er tykk havavsetning. Områder 

markert med gul er elveavsetning og grå farge er fyllmasse (kilde: NGU Løsmassekart).  

Tiltak: 

Aktuelle tiltak i planområdet er lokalveger, bygg, uteområder og idrettsanlegg. Innenfor 

planområdet vil det kunne bygges nye boliger og skole, eksisterende skoler vil kunne 

utvides og bygges om. Ny barneskole og ombygging/utvidelse av ungdomsskolen er 

planlagt utført i nær fremtid. Det foreligger et skisseprosjekt for ungdomsskolen. 
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Konsekvens, Vilberg ungdomsskole:  

Områdestabiliteten av vestre deler av tomten er ikke tilfredsstillende. Det er ikke 

planlagt noen bygg i dette området, og etter anbefaling fra geotekniker er dette området 

merket med faresone «ras- og skredfare» i planforslaget. 

 

Skråningen ned mot Vorma antas å stå tilnærmet i rasvinkel og overflaten holdes på 

plass av vegetasjon. Vegetasjonen ned mot Vorma må derfor beholdes.  

 

Områdene uten tilfredsstillende områdestabilitet er markert på plankartet med 

hensynssoner, ras og skredfare. Reguleringsbestemmelsene inneholder krav til at 

eksisterende vegetasjon i ravinedalene ikke kan fjernes. 

Konsekvens, ny barneskole på Tynsåkjordet: Lokal stabilitet i ravinedalen nord-øst på 

tomten er ikke tilfredsstillende. Rambøll anbefaler at bygg plasseres på den østre og 

sørlige delen av tomten. 

 

For å unngå erosjon anbefales det at vegetasjonen i ravinedalen beholdes. 

 

Nye bygg anbefales direkte fundamentert med kompensert fundamentering for å unngå 

setninger. Hvis det planlegges å etablere fyllinger eller utgravinger på tomten skal 

stabilitet kontrolleres i henhold til gjeldene regelverk, men i med hensyn til setninger er 

det best å beholde dagens terrengnivå. 

 

Ytterligere utredningsbehov:  

Reguleringsbestemmelsene bør inneholde krav til geoteknisk vurdering av alle 

søknadspliktige tiltak innenfor planområdet før tiltak kan iverksettes.  

 

KULTURMINNER 

Fra planprogrammet:  

Det er potensiale for å finne automatisk fredede kulturminner på Tynsåkjordet. De øvrige delene av 

planområdet er tidligere regulert og allerede utbygget. Innenfor den tidligere regulerte delen av 

planområdet er det registrert en rekke fornminner. 

Nyere tids kulturminner er tidligere registrert og vurdert i kommunedelplan for kulturminner og 

kulturmiljøer i Eidsvoll. 

Forholdet til kulturlandskapet og den eldre bebyggelsen på Tynsåker gård inkluderes i 

landskapsanalysen. 

Utredningsbehov og metode 

Kjente kulturminner/kulturmiljøer skal beskrives og kartfestes og det skal identifiseres hvor det 

kan være sannsynlig å finne ikke-kjente automatisk fredete kulturminner under tiltaket. Akershus 

fylkeskommune vil utføre arkeologiske registreringer innenfor planområdet høsten 2015. Mulige 

funn registreres. Konsekvensene av tiltaket utredes i tråd med «Lov om Kulturminner». Eventuelle 

avbøtende tiltak forslås. 

Nyere tids kulturminner og kulturmiljøer utredes med tanke på fortetting og fremtidig utvikling av 

området. 
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Automatisk fredede kulturminner 

Det er utført arkeologiske registreringer av planområdet våren 2016, rapport forventes 

ferdig vinteren 2016. 

Det er funnet to kokegroper på Tynsåkjordet, disse er undersøkt og dokumentert av 

arkeolog fra Akershus Fylkeskommune. Det er tidligere registrerte to bosetningsområder 

som er dokumentert og kan søkes frigitt, jf. merknad fra Akershus fylkeskommune. I 

tillegg finnes to tidligere registrerte gravhauger innenfor planområdet, disse er vist på 

plankartet med båndleggingssone etter lov om kulturmiljø. 

Konsekvens: 

Eventuelle automatisk fredete kulturminner under bakken utgraves, dokumenteres og 

fjernes. Registrerte gravhauger båndlegges. 

Nyere tids kulturminner 

Nyere tids kulturminner er utredet i Eidsvoll kommunes kommunedelplan for 

kulturminner og kulturmiljøer i Eidsvoll, vedtatt i 2010. Planområdet ligger innenfor 

delområdet Vilberg og grenser til Midtbygda øst (Tønsager).  

Vilberg er, og har vært, et skolesentrum. Rundt skolene ligger et villaområde preget av 

de nye arkitektoniske stilidealene som vokste fram i første halvdel av forrige århundre. 

Mange av bygningene framstår som gode eksempler på byggeskikk fra sin tid. Vi finner 

blant annet sveitserhus, hus inspirert av funksjonalismen, jugendstil og en 

nasjonalromantisk trehusstil. Hagene er et viktig element i dette miljøet.  

 

Kommunedelplanen anbefaler at det vises forsiktighet ved ombygging og fortetting slik at 

området og de opprinnelige stiluttrykkene tas vare på. Begrunnelsen for dette er at 

Vilberg er et viktig kulturmiljø som dokumenterer bolig- og bosettingshistorie i og rundt 

Eidsvoll sentrum. 

 
Figur 7-5 Utsnitt av kart i kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer i Eidsvoll, delområde 

Vilberg. 

Innenfor planområdet finner vi to bygningsmiljøer i bevaringskategori 3 og tre bygg i 

bevaringskategori 2. De tidligere registrerte kulturminnene er automatisk fredede 

fornminner. 
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Bygningsmiljø 13-11 Ekornvegen 2 (gnr/bnr 17/41), Ekornvegen 4 (gnr/bnr 17/42) og 

Ekornvegen 6 (gnr/bnr 17/43) 

Kategori/art: Bygningslokalitet/Bolighus-boligmiljø 

Beskrivelse og vernevurdering: Villa i nasjonalromantisk trehusstil fra 1924. Villaen er et 

godt eksempel på byggeskikk fra sin tid og på villabebyggelsen som vokste opp i 

tilknytning til stasjonsbyene. 

 

Bygningsmiljø 13-12 Tynsåkvegen 22 (gnr/bnr 17/20) og Tynsåkvegen 20 (gnr/bnr 

17/23) 

Kategori/art: Bygningslokalitet/Bolighus-boligmiljø 

Beskrivelse og vernevurdering: Villa i sveitserstil med uthus. Godt bevart eksempel på 

sveitserstilen med mange originale detaljer bevart. 

 

Bygning 13-7 Vilberg skole (gnr/bnr 17/3) 

Kategori/art: Bygningslokalitet/Skole 

Beskrivelse og vernevurdering: Vilberg skole ble tatt i bruk i 1924. Anlegget består av 

bygg fra forskjellige tidsepoker. Den eldste delen er en trebygning fra skolens første 

periode, og denne er det spesielt viktig å ta vare på. Bygningen er et viktig arkitektonisk 

element langs Sundgata. 

 

Bygninger 13-8 Eidsvoll videregående skole (gnr/bnr 17/14) 

Kategori/art: Bygningslokalitet/Skole 

Beskrivelse og vernevurdering: Deler av dagens bygningskompleks ved Eidsvoll 

videregående skole ble bygd til Eidsvold Folkehøiskole som ble nedlagt i 1918. Det er 

blant annet en murbygning tegnet av Arnstein Arneberg. En av lærerboligene fra 

folkehøgskoletida står fremdeles og er en toetasjes trebygning tegnet av Arneberg. Disse 

bygningene bør tas vare på som de eldste bygningene ved anlegget og som eksempel på 

Arnebergs arkitektur. Byggene er regulert til bevaring på «Bebyggelsesplan for Eidsvoll 

videregående skole» fra 1996. 

Tiltak 

Planforslaget legger opp til en utbygging av boligblokker på dagenes skoletomt i 

Sundgata og en mulig fremtidig fortetting av boligområdet i Ekornvegen med konsentrert 

småhusbebyggelse. Planforslaget åpner også for noe utbygging på areal tilhørende 

Eidsvoll videregående skole. 

 

Figur 7-6 Bevaringsverdig bygg fra dagens Vilberg skole skal integreres i ny boligbebyggelse, og ny 

bebyggelse må tilpasses i skala og avstand.  
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Konsekvens: 

Tidligere regulering til bevaring av de eldste byggene på Eidsvoll VGS videreføres i ny 

områdeplan – ingen endring. 

Boligene i Tynsåkvegen 20 og 22 foreslås regulert til frittliggende småhusbebyggelse 

med hensynssone bevaring – ingen endring. 

Boligene i Ekornvegen er lite synlige fra omgivelsene. Her er det foreslått krav om 

detaljregulering før det kan iverksettes tiltak etter Plan og bygningsloven. Det foreslås 

derfor at en vurdering av bevaring gjøres i detaljplanen.  

Den eldste delen av Vilberg skole med skolegården mot Sundgata foreslås regulert til 

bevaring i tråd med anbefalingene i kommunedelplanen, og med krav om detaljplan for 

denne tomten. Ytterligere detaljering med hensyn til hvordan ny bebyggelse skal 

tilpasses det gamle skolebygget må utredes i detaljplanen. Konsekvensen i forhold til 0-

alternativet med utbygging av eksisterende skole anses for å være ingen/positiv. 

Forslag til reguleringsbestemmelser har krav om at tiltak innenfor områdene med 

hensynssone bevaring kulturmiljø skal forelegges Akershus fylkeskommune før det gis 

tillatelse til tiltak.  

Behov for ytterligere utredning: 

Forhold til de bevaringsverdige byggene og eventuelle avbøtende tiltak må beskrives ved 

detaljregulering, og ved søknad om rammetillatelse for bygg og anlegg.  

KULTURLANDSKAP OG ESTETIKK 

Fra planprogrammet:  

Planområdet ligger i skråningen opp fra Vorma med det nye byggeområdet for Vilberg skole på en 

flate som grenser til tettbebyggelsen i Eidsvoll sentrum. Tiltak i planområdet kan bli synlig fra 

områdene rundt, og ny Vilberg skole blir godt synlig fra øst.  

Planen vil legge til rette for fortetting nærmere sentrum på dagens skoletomt som omdisponeres til 

boligformål og for videre utvikling av eksisterende skoler. 

Utredningsbehov og metode 

Det lages en landskapsanalyse hvor forholdet til Eidsvoll sentrum, endret trafikksituasjon samt 

plassering, tetthet og høyder på bygg utredes i forhold til tilgrensende områder og tiltakenes 

fjernvirkning.  

Det er utarbeidet en egen landskapsanalyse med konsekvensutredning, vedlegg 16 og 

17.  
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Figur 7-7. Illustrerer landskapets karakterer med avgrensninger, landemerker, viktige 

forbindelsesårer og knutepunkt. På det øverste platået i traseen ned mot Vorma er Tynsåkjordet 

lokalisert. Illustrasjonen viser at jordet er en del av et landskapsrom som avgrenses av raviner i 

nord og sør, bebyggelse i vest og åsene i øst. Planområdet er vist med stiplet strek. 

Tiltak: 

Planforslaget tilrettelegger for: 

 Bygging av ny Vilberg barneskole inklusive flerbrukshall/gymnastikksal på 

Tynsåkjordet 

 Videreutvikling av eksisterende Vilberg ungdomsskole innenfor dagens 

skoleområde 

 Omdisponere eksisterende Vilberg barneskole til boligformål.  

 Fortetting av to eksisterende boligområder. 

 Utbedring av eksisterende vegnett og kryss. 

Konsekvens: 

Etablering av en skole på Tynsåkjordet vil få betydning for opplevelsen av landskapet og 

landskapsrommet som den nye skoletomten er en del av. Landskapsrommet vil bli noe 

redusert i vest og tunet på Tønsåker nedre gård vil bli liggende mindre fritt enn i dag. 

Byggetomten på Tynsåkjordet vil berøre utkanten av området definert som lokalt viktig 

kulturlandskap av Akershus fylkeskommune.  

Utbygging av skoleområdet i utkanten av tettstedet kan gi en mindre markant overgang 

fra kulturlandskap til tettbebyggelse enn dagens avgrensing med endring i terreng og 

bebyggelse.  

Hvis man ser bort fra 0-alternativet vil alternativet med et kompakt skolebygg på 

Tynsåkjordet fremstå som det mest aktuelle alternativet både av hensyn til arealbruk og 

av hensyn til kulturlandskapet. En kompakt skole vil være mindre arealkrevende og i 

større grad harmonere med eksisterende bebyggelse. Tiltakets virkning vurderes til å få 

middels negativ konsekvens for opplevelsen av landskapsrommet øst for tettstedet.  

Trafikkanlegget som foreslås regulert ved skolen på Tynsåkjordet vurderes til å få liten til 

middels negativ konsekvens for kulturlandskapet. Det er en fordel at anlegget legges 

utenfor selve Tynsåkvegen og visuelt knyttes til anlegget rundt ny skole. 
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Figur 7-8. Utsnitt av enkel 3D modell sett langs Tynsåkvegen mot øst. Illustrerer høyden på en 

kompakt skole på 2 ½ etasjer sett i forhold til høyden på bebyggelsen på Tønsåker nedre gårdstun 

og boligene i Tynsåkvegen 39-45.  

Utbygging av blokker og konsentrert småhusbebyggelse innenfor feltene BBB og BKS 

vurderes til å ha liten til ingen negativ effekt på landskapets karakter. Det vurderes at 

det terrasserte terrenget og bebyggelsen rundt er robust nok til å tåle en slik fortetting 

uten at landskapsrom brytes eller opplevelsen av landskapet endres. 

Riving av de nyere tilbyggene rundt Vilberg skole med den opprinnelige skolegården som 

en offentlig lekeplass foran mot Sundgata vil være positivt. De nye byggene kan tilpasses 

terrenget og innordne seg det opprinnelige skolebygget slik at området strammes opp, 

dette kan gi en positiv konsekvens for opplevelsen av bylandskapet. 

Avbøtende tiltak: 

For å forsterke dragene i landskapsrommet bør utbygging av ny skole ta hensyn til 

retningene til sideravinene inn på tomten, tilsvarende gårdsbebyggelsen i nærheten. Det 

vil være en fordel om skoleanlegget kan trekkes unna nærmeste gårdsanlegg slik at det 

blir mer rom mellom gårdstunet og skolebygget.  

Blokkbebyggelsen bør følge terrengets form slik at den understreker landskapets koller 

og nivåer. Av hensyn til silhuettvirkningen sett fra andre siden av Vorma, bør høyden på 

nye blokker begrenses til 5 etasjer over parkeringskjeller på felt BBB. For å beholde 

landskapskarakteren bør det vurderes å begrense høyden på ny bebyggelse til 3 etasjer 

på områdene BKS1 og BKS2, dette må utredes nærmere i en senere detaljregulering – 

når man vet mer om hva som eventuelt skal bygges i disse områdene. 

 
Figur 7-9, Utsnitt av enkel 3D modell som viser mulig utbygging av boliger i 5 etasjer rundt dagens 

Vilberg skole. Sett fra Kastellvegen mot vest. Nye boliger vist med gult. 
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Forholdet til Eidsvoll sentrum  

Vilberg skole er i dag lokalisert i Sundet/Eidsvoll sentrum. Flyttingen av skolen ut av 

Sundet og bygging av blokker på den gamle skoletomten vil kunne forsterke denne delen 

av Sundgata visuelt og bidra til å definere sentrum. Ved at den eldste skolebygningen 

bevares utvendig og skolegården med fotballbane/skøytebane omgjøres til et offentlig 

leke/uteområde beholdes fasaden mot Sundgata og opplevelsen av området foran bygget 

som et areal felles for beboerne i Sundet. 

Etableringen av ny skole på Tynsåkjordet medfører at eksisterende Vilberg barneskole 

flyttes fra et sentralt området til jordbrukslandskapet i utkanten av tettstedet. 

Plasseringen av nye skole kan fremstå som en satellitt i forhold til Sundet kontra en 

utvidelse av sentrumsbebyggelsen, dette vil endres over tid ved fortetting av de 

eksisterende byggeområdene langs Tynsåkvegen. 

0-alternativet medfører ingen visuell styrkning av Sundgata eller gateprofilen forbi 

skolen. Skolens adkomst blir flyttet nærmere sentrum, noe som vil styrke skolens 

posisjon som en del av sentrum. 

 

BIOLOGISK MANGFOLD 

Fra planprogrammet:  

Byggeområdet for ny Vilberg skole består av et jorde med monokultur og ravinedal ned mot 

Vorma. Det er ikke planlagt bygging i ravinedalen eller ned mot Vorma. De øvrige arealene 

innenfor planen er allerede utbygget. 

Utredningsbehov og metode 

Det nye byggeområdet består av dyrket mark (monokultur). Området sjekkes for svartelistede 

arter før jorden flyttes. Planens virkninger for biologisk mangfold og naturverdier beskrives (se 

Naturbase, Artsdatabanken og Kartportalen). Det vil bli gjennomført registrering av 

naturtypelokaliteter innenfor planområdet (DN-håndbok 13), høsten 2015. Forholdet til 

Naturmangfoldloven kommenteres  

Det er foretatt biologisk mangfold registreringer i den ubebygde delen av planområdet 

21.08.2015. Det foreligger en egen rapport med konsekvensutredning naturmiljø og 

vurdering etter Naturmangfoldloven, jf. vedlegg 13. 

 
Figur 7-10 Tomt for ny Vilberg skole. Inndelt i 4 delområder ut fra vegetasjonstyper. 

http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/
http://artskart.artsdatabanken.no/Default.aspx
http://kart.follokart.no/Map.aspx?knr=0211
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Plan- og influensområdet omfatter ingen verneområder, naturtypelokaliteter eller 

prioriterte arter.  

To områder med noe naturpreget vegetasjon innen planområdet er befart spesielt; (1) en 

sone med lauvskog i skråningen ned mot Vorma ved Vilberg ungdomsskole og (2) tomt 

for ny Vilberg skole. Hovedvekten er lagt på sistnevnte lokalitet. 

Det er ikke funnet viktige enkelt arter innenfor området. Delområde 1 – 3 er deler av en 

lokalt viktig ravinedal, og vurderes å ha middels verdi mht. naturmiljø. 

 

Tiltak:  

Det planlegges ikke utbygging i ravinedalene. Disse er foreslått avsatt til grøntområder i 

områdeplanen.  

 

Konsekvens: 

Konsekvenser er vurdert kun for tomt for ny Vilberg skole på Tynsåkjordet.  

I følge planprogrammet skal det ikke bygges i ravinedalen. Samtlige arealer som kan sies 

å inneha verdi mht. naturmangfold er knyttet til ravinedalen. Med forbehold om at det 

ikke blir inngrep i disse arealene, og at vanlige tiltak mot avrenning og annen 

forurensning fra anleggsområdet blir gjennomført, vurderes tiltaket å ha intet omfang, og 

ubetydelig konsekvens for biologisk mangfold. 

 

Avbøtende tiltak: 

Forutsatt at det ikke blir foretatt inngrep i de skogdekte arealene, er det ikke behov for 

avbøtende tiltak mht. biologisk mangfold, med unntak av tiltak mot en svartelistet art. 

 

Oppsummering av vurdering etter Naturmangfoldlovens §§8-12. 

De miljømessige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 – 12 skal legges til grunn ved 

utøvelse av offentlig myndighet, og vi har gjort følgende vurderinger:  

• Til § 8 om kunnskapsgrunnlaget: Det foreligger nå god og oppdatert dokumentasjon av 

naturforholdene i planområdet som et godt grunnlag for videre planlegging.  

• Til § 9 om føre-var-prinsippet: Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig, slik at 

det er liten fare for at tiltaket vil ha store og ukjente negative konsekvenser for 

naturmangfoldet.  

• Til § 10 om økosystemtilnærming og samlet belastning: Verdien er primært knyttet til 

ravinedalen som naturtype landskapsdel, og denne vil ikke påvirkes i særlig stor grad av 

økt ferdsel hvis det ikke gjøres andre inngrep.  

• Til § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver: Det vil si at 

eventuelle avbøtende tiltak som nevnt ovenfor dekkes av tiltakshaver. Tiltakshaver skal 

etter § 11 begrense skader på naturmangfoldet.  

• Til § 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder: Det er en forutsetning at de 

mest miljøforsvarlige teknikker legges til grunn for å unngå skadelig avrenning og 

partikkeltilførsel til vassdrag. Anleggsveger, deponier osv. bør fortrinnsvis legges i 

områder uten spesielle verdier mht. naturmiljø. Spesielt en fremmed skadelige art 

(kanadagullris) er registrert i planområdet, og denne bør fjernes før anleggsstart, slik at 

tiltaket ikke fører til ytterligere spredning av denne arten.  
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BARN OG UNGES OPPVEKSTVILLKÅR 

Fra planprogrammet:  

Det er ikke kjent at noen av arealene innenfor det nye byggeområdet benyttes av barn eller unge i 

dag. Den øvrige delen av planområdet er i hovedsak bygget for bruk av barn og unge, og benyttes 

til barnehage, barneskole, ungdomsskole, videregående skole, flerbrukshall mm. 

Utredningsbehov og metode: 

Nødvendig kartlegging av dagens bruk av området gjennomføres ved registrering av spor etter 

ferdsel gjennom området, supplert med informasjon fra medvirkningsarbeidet med barn- og unge. 

Dagens turmål og hvilket potensiale de får for framtidige beboere i områdene omkring vurderes 

mht. opplevelsesverdi og tilgjengelighet. Eksisterende bruk av arealene og planens virkninger for 

barn og unge beskrives. 

Det er utarbeidet en egen konsekvensutredning av barn og unges oppvekstvilkår, 

vedlegg 19. 

Tiltak:  

Planforslaget tilrettelegger for: 

 Bygging av ny Vilberg barneskole inklusive flerbrukshall/gymnastikksal på 

Tynsåkjordet 

 Videreutvikling av eksisterende Vilberg ungdomsskole innenfor dagens 

skoleområde 

 Omdisponere eksisterende Vilberg barneskole til boligformål. 

 Offentlig lekeplass ved krysset Sundgata x Tynsåkvegen  

 Fortetting av to eksisterende boligområder. 

 Utbedring av eksisterende vegnett og kryss. 

Konsekvens: 

En positiv konsekvens ved planforslaget i forhold til 0-alternativet er at elevene vil få en 

bedre skolegård som også vil være tilgjengelig for alle med universell utforming.  Dagens 

skoleområdet og skolebygning er lite tilpasset de som har behov for rullestol eller andre 

hjelpemidler for å komme seg rundt.   

Planforslaget vil gi bedre trafikksikkerhet for barn og unge innen planområdet.  Det 

legges til rette for gjennomgående gang- og sykkelveger og fortau langs Tynsåkvegen til 

den nye skoletomta. Oppstillingsplass for skolebusser er regulert på et eget område 

parallelt med Tynsåkvegen for å gi best mulig trafikksikker situasjon. Det planlegges 

også for utvidelse og kryssutbedringer av lokalvegen Jon Sørensens veg som går langs 

ungdomskolen og videregående skole.  Trafikksikkerheten vil øke som følge av dette, i 

tillegg anslås trafikkmengden til å bli noe lavere i planforslaget enn i 0-alternativet. 

Den nye skolen ligger lengre unna sentrum av Eidsvoll men vil til gjengjeld gi lettere 

tilgang til grøntområder, lys og luft samt mindre trafikk forbi skolen. 

Eksisterende lekeområde på nedre skolegård på Vilberg skole med ball-løkke foreslås 

sikret ved regulering til offentlig lekeplass når resten av tomten blir regulert til 

boligformål. 

Samlet sett vurderes planforslaget å gi barn og unge et bedre tilbud. Det gir en ny 

universelt utformet skole i et åpent grønt landskap med tryggere skoleveger, forbedrede 

og nye gang- og sykkelveger. 
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GRØNNSTRUKTUR (SYKKEL/GANGE OG OFFENTLIG UTEOPPHOLDSAREAL) 

Fra Planprogrammet:  

Planområdet omfatter ikke områder som benyttes til tradisjonelt friluftsliv, men det er relativt store 

uteområder knyttet til skolene og mer utilgjengelig grøntareal ned mot Vorma. Disse områdene for 

daglig uteopphold er viktige for befolkningens helse. 

Utredningsbehov og metode: 

Eksisterende bruk av arealene og planens virkninger for tilgjengelighet til uteområder, gang- og 

sykkelvegnettet utredes. Fremtidig grønnstruktur vises på et temakart. 

Innenfor planområdet er det de store skoleområdene som fremstår som offentlige 

grøntområder, selv om ikke alle er tilgjengelige. Området rundt Eidsvoll VGS er 

parkmessig opparbeidet. Den eneste lekeplassen som er tilgjengelig i planområdet ligger 

på Vilberg skole mot Vilbergvegen, denne kan benyttes av andre utenom skoletiden. 

Barnehagens lekeplass er ikke tilgjengelig for andre.  

Grøntområdene ned mot Vorma er åpne for alle, men terrenget gjør at dette området blir 

lite benyttet. Det er stier ned mot vannet nord for Vilberg ungdomsskole, og om våren er 

det en del som leker her.  

Tiltak:  

Det er ikke aktuelt med tiltak i de grønne arealene ned mot Vorma. Barnehage og 

ungdomsskole vil sannsynligvis bli utvidet etter hvert, og det bygges ny Vilberg skole på 

Tynsåk med store uteområder. Det legges til rette for etablering av ny gang/sykkelveg 

langs Tynsåkvegen slik at det blir enklere å ferdes internt i planområdet mellom de ulike 

skolegårdene, idrettsplassen og hjemmene. 

 
Figur 7-11 Kart med eksisterende (grønne) og ny grønnstruktur (røde) i og rundt planområdet. 
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Konsekvens: 

Omdisponering av skoleområde til boligformål medfører at eksisterende lekeplass på 

Vilberg skole sannsynligvis forsvinner. Et privat boligområde kan stenge for den 

uformelle bruken av dagens skoleområde som snarveg. Ved sikring av offentlig gangveg 

gjennom området og flytting av lekeplassen kan dette gi «liten til ingen konsekvens» 

sammenlignet med 0-alternativet. 

Utbygging av ny skole på Tynsåker vil ha positiv konsekvens da dette medfører at det 

blir mer tilgjengelig uteoppholdsareal og en større del av dette kan ha universell 

utforming. 

Utbygging av Vilberg ungdomsskole med utbedring av uteområdene vil gi en positiv 

konsekvens, men settes ikke inn i oppsummeringen da dette er innenfor formålet i 

kommuneplanen. 

Gang/sykkel passasje over eksisterende Vilberg skole sikres i planbestemmelsene, denne 

må planlegges i detaljplanen for dette området. Det foreslås å flytte den eksisterende 

lekeplassen til den gamle skolegården mot Sundgata. 

AREALUTNYTTELSE NY BARNESKOLE 

Fra planprogrammet:  

Arealbehovet til ny skole med tilhørende infrastruktur vurderes for å se om en effektiv arealbruk 

kan redusere byggeområdet og arealet som medgår til infrastruktur for å bevare matjord. 

Utredningsbehov og metode 

Det vil bli vurdert ulike konsepter for ny skole og adkomst til denne. Alternativer må vurderes både 

i forhold til jordvern, drift av skolen, gode uteområder, trygg trafikkavvikling og estetisk til 

omgivelsene. 

Det er utarbeidet et eget notat om arealbehov for ny skole ut fra ulike konsepter og 

løsninger for oppstilling av skolebusser, jf. konsekvensutredning arealbruk ny skole 

vedlegg 14.  

Tiltak: 

Ny barneskole med flerbrukshall og oppstillingsplass for skolebusser på Tynsåkjordet. 

Vurdering: 

Ny barneskole med flerbrukshall på Tynsåk er ikke skissert eller prosjektert. Det er 

utredet flere alternative prinsipper for oppstilling av skolebusser og to alternative 

prinsipper for utbygging med hensyn til arealbruk fordi man her vil bygge på dyrket 

mark. Alternativene er en åpen smal form i 1 ½ etasje og en strengere mer kompakt 

form i 2 ½ etasje. 

Konklusjonen er at en kompakt skole i 2 etasjer + underetasje med bussparkering langs 

Tynsåkvegen er det mest areal effektive. 

Det anbefales at hele det avsatte området blir regulert til skole med tilhørende 

infrastruktur og grøntområder. Ettersom arealet er for lite til å kunne utvide senere om 

man nå bygger i 1½ etasje anbefales det at reguleringsplanen legger til rette for bygg i 
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inntil 2 etasjer + underetasje for å få ned tomtearealet som er nødvendig for å bygge ny 

skole, samtidig som man legger til rette for en senere utvidelse av skolen.  

 

Ved utarbeides av planforslaget har man lagt vekt på trafikksikkerhet og valgt en mer 

fleksibel og trafikksikker løsningen for oppstilling av skolebusser selv om denne krever 

mer areal. 

 

Konsekvens:  

Denne utredningen kan ikke vurderes opp mot 0-alternativet. 

 

Avbøtende tiltak:  

Krav om at det i forbindelse med søknad om rammetillatelse leveres en utomhusplan 

som viser behandling av uteområdene og trinnvis utbygging. Bør beskrive mulighetene 

for å dyrke deler av arealet frem til siste byggetrinn/senere utvidelse er gjennomført. 

 

7.3 OPPSUMMERING OG OMFANG 

TEMA KONSEKVENSER alt. 0 KONSEKVENSER hoved alt. 

Jordvern Ingen Varig beslag av 52 daa dyrket 
mark.  

Transport/trafikk Veger i området må bygges om 
tilsvarende som ved 
hovedalternativet bortsett fra 
strekket fra Hagalykkja og 
østover. Kjøreadkomst kan ikke 
være fra Sundgata som skissert, 
bør anlegges i Vilbergvegen med 
en rundkjøring. Dette vil medføre 
mer trafikk i Vilbergvegen. 

Flytting av skolen kan medføre 
mindre trafikk. Utbygging av 
gang-/sykkelveg vil gi sikrere 
skoleveg. 

Boliger på dagens skoletomt vil 
medføre noe mer trafikk, men 
avstanden til sentrum og 
jernbanestasjon gir gode 
muligheter for å reise kollektivt. 

Grunnforhold Ingen kjente. Geotekniske 
undersøkelser må gjennomføres 
før bygging. 

Bygg bør legges på den østre og 
sørlige delen av tomten og 
anbefales direkte fundamentert 
med kompensert fundamentering. 
Alle tiltak bør vurderes av 
geoteknisk fagkyndig før 
iverksetting. 

Kulturminner Automatisk fredede – ingen 

Nyere tids – anlegg for busser og 
tilbygg til Vilberg skole vil påvirke 
den gamle skolen. 

Automatisk fredede – ukjent, 
rapport ikke mottatt 

Nyere tids – boliger på 
eksisterende skoletomt vil 

medføre at eksisterende tilbygg 
rives. 

Kulturlandskap og 
estetikk/landskapsanalyse 

Ingen Landskapsrommet øst for 
tettstedet blir avkortet.  

Byggetomten på Tynsåk ligger i et 
område definert som lokalt viktig 
kulturlandskap av AFK. 

Bylandskapet vil kunne styrkes 
ved opprydding/fjerning av tilbygg 
rundt Vilberg skole og etablering 
av nye blokker i området. 

Biologisk mangfold Ingen. Det må gjøres tiltak mot 
en svartlistet art ved Vilberg 
ungdomsskole 

Ingen forutsatt at det ikke gjøres 
inngrep i de skogdekte delene av 
ravinedalen ved Tynsåk. Det må 
gjøres tiltak mot en svartlistet art 



 36 

 

 

Eidsvoll kommune Asplan Viak 
AS 

 

ved Vilberg ungdomsskole 

Barn og unges oppvekstvilkår Ny gymsal og tilbygg til dagens 
skole vil være universelt utformet.  

Uteområdet vil ikke kunne bli 
universelt utfomet. 

Omlagt adkomst fra Sundgata, for 
gående og busser. Ikke vist 
trafikkløsning som fungerer for 
privatbiler. 

Universelt utformet skolebygg 
med mulighet for gode 
arbeidsforhold.  

Tryggere skolevei, bedre forhold 
ved av- og påstigninga av 
skolebuss og privatbiler.  

Større skolegård og gode 
universelt utformede uteområder 
ved barneskolen, med nærhet til 
grøntområde. 

Grønnstruktur  Ingen. Eksisterende grøntområde ved 
Vilberg skole sikres som off. 
lekeplass. 

Nytt skoleanlegg med uteområder 
vil gi mer tilgjengelig uteareal til 
lek og opphold. 

Sikrer gjennomgående gang-
/sykkelveg langs Tynsåkvegen. 

Arealutnyttelse ny skole Ikke relevant En kompakt skole i 2 ½ etasje vil 
være bedre for landskapsbildet og 
arealbruk enn en lav. 

 

SAMLET VIRKNING 

Hovedalternativet (planforslaget) medfører forbedrede forhold for barn og unge, tryggere 

trafikk forhold, bedre og tryggere oppstilling og kjøremønster for skolebusser. 

Planforslaget vil også bidra til å redusere transportarbeidet ved at det kan bygges boliger 

med høy tetthet på arealet til dagens Vilberg skole hvor det er god kollektiv dekning og 

ved sikring av gjennomgående gang-/sykkelveg langs Tynsåkvegen.  

Hovedalternativet beslaglegger ca. 52 daa dyrket mark og medfører inngrep i randsonen 

av landskapsrommet øst for tettstedet. 

Samlet sett vurderes de positive virkningene av hovedalternativet til å være større enn 

de negative (sammenlignet med 0-alternativet). Det er viktig å sikre barn- og unge gode 

og trafikk sikre oppvekstmiljøer, planforslaget bidrar til trafikksikring av nye og 

eksisterende skoleveier og muliggjør oppføring av en ny universelt utformet skole og 

flerbrukshall med nærhet til naturområder, eksisterende skoler og idrettsanlegg.  

AVBØTENDE TILTAK 

For tema landskapsbilde og jordvern er det aktuelt med avbøtende tiltak for å redusere 

de negative konsekvensene av planforslagets utbyggingsområde for ny skole på Tynsåk. 

Følgende avbøtende tiltak bør tas inn i planforslaget:  

 Gjenbruk av all matjord til reetablering eller nyetablering av jordbruksareal så 

langt det lar seg gjøre. 

 Krav om at det i forbindelse med søknad om rammetillatelse skal leveres en 

utomhusplan som viser behandling av uteområdene og trinnvis utbygging. Det bør 

her også beskrives mulighetene for å dyrke deler av arealet frem til siste 

byggetrinn/senere utvidelse er gjennomført. 
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I tillegg kan kommunen som utbygger velge å gjennomføre nydyrking for å opprettholde 

matforsyningen. Det anbefales ikke å knytte dette juridisk til reguleringsplanen eller 

dennes rekkefølgebestemmelser. 

 For å forsterke dragene i landskapsrommet bør utbygging av ny skole ta hensyn 

til retningene til sideravinene inn på tomten, tilsvarende gårdsbebyggelsen i 

nærheten. Det vil være en fordel om skoleanlegget kan trekkes unna nærmeste 

gårdsanlegg slik at det blir mer rom mellom gårdstunet og skolebygget.  

 Blokkbebyggelsen bør følge terrengets form slik at den understreker landskapets 

koller og nivåer. Av hensyn til silhuettvirkningen sett fra andre siden av Vorma, 

bør høyden på nye blokker begrenses til 5 etasjer over parkeringskjeller.  

YTTERLIGERE UTREDNINGSBEHOV 

Grunnforhold: Reguleringsbestemmelsene må inneholde krav til geoteknisk vurdering av 

alle tiltak innenfor planområdet før tiltak kan iverksettes.  

Bevaringsverdige bygg: Forhold til de bevaringsverdige byggene og eventuelle avbøtende 

tiltak må beskrives ved detaljregulering, og ved søknad om rammetillatelse for bygg og 

anlegg.  

Høyde på boliger i feltene BKS1 og BKS2: For å beholde landskapskarakteren antas det 

at maksimal høyde på nye bygg i områdene BKS1 og BKS2 bør være 9 m over 

gjennomsnittlig planert terreng, en eventuell høyere grense må utredes nærmere i en 

senere detaljregulering. 
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Figur 8-1 Illustrasjon fra 

regional plan for areal og 
transport i Oslo og Akershus 
2015. 

 

8. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

8.1 PLANFORSLAGETS HOVEDGREP 

Planforslaget legger til rette for en høy boligfortetting i 

området nærmest sentrum og en noe lavere fortetting 

lenger ut. Områdene til offentlig undervisning får enhetlige 

bestemmelser, og det legges opp til en maksimal høyde fra 

gjennomsnittlig terreng på 14-17 m. 

Skolebussene på nytt barneskoleområde på Tynsåkjordet får 

en egen plass godt utenfor kjørevegen, mens skolebussene 

til ungdomsskolen og idrettshallen stopper i vegen slik som i 

dag. For å bedre trafikkforholdene, spesielt for bussene til 

ungdomsskolen og idrettshallen, foreslås det å utbedre 

kryssene i Jon Sørensens veg. Dette er nødvendige 

trafikksikkerhetstiltak dersom det skal være tovegs trafikk i 

denne vegen. 

Mulighetene for å benytte gange-/sykkel er viktig i et 

skoleområde. Forholdene for gående og syklende forbedres 

ved at det etableres ny gang-/sykkelveg fra Hagalykkja til 

Tynsåk. Det forslås også en gang/sykkelveg videre til 

Sundgata istedenfor dagens fortau. 

8.2 REGULERINGSFORMÅL 

Formål FELTNAVN Eierform Areal 

Boligbebyggelse-frittliggende småhus BFS Annen 13,64 

Boligbebyggelse-konsentrert 
småhusbebyggelse BKS1 og 2 

Annen 
58,93 

Boligbebyggelse-blokkbebyggelse B Annen 19,94 

Offentlig eller privat tjenesteyting BOP 
Offentlig 

6,73 

Barnehage BBH 
Offentlig 

12,35 

Undervisning BU1, 2 og 4 Offentlig 103,13 

Undervisning – (ny skole)  BU3 Offentlig 47,21 

Idrettsanlegg BIA Offentlig 25,16 

Energianlegg BE 
Offentlig 

0,06 

Lekeplass BLK 
Offentlig 

2,56 

Veg SV1 til 5 Felles 1,93 

Kjøreveg SKV Offentlig 12,48 

Fortau SF Offentlig 2,00 

Gang-/sykkelveg SGS Offentlig 4,73 

Annen veggrunn - grøntareal SVG Offentlig 10,54 

Kollektivholdeplass SKH Offentlig 5,02 

Naturområde GN1 og2 Offentlig 51,42 

Planområde 
 

  377,83 
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8.3 BESKRIVELSE AV UTBYGGINGSOMRÅDENE 

EKSISTERENDE SKOLEOMRÅDE MED IDRETTSANLEGG, VILBERG 

UNGDOMSSKOLE (UNDERVISNING 4), EIDSVOLL VGS (UNDERVISNING 1 OG 

2) OG BARNEHAGE. 

Innenfor eksisterende områder til offentlig undervisning og offentlig/privat 

tjenesteyting er det ikke krav om ytterligere planlegging i form av 

detaljregulering forutsatt at trafikkforhold og geoteknikk utredes i rammesøknad, 

og tiltaket er i tråd med områdeplanens formål og bestemmelser. 

For barnehagen legger planforslaget opp til mulighet for en utvidelse, men 

fremdeles med lav bygningshøyde tilpasset bruke og beliggenheten mot Vorma. 

Idrettsanleggene beholdes som i dag, planforslaget åpner for å bygge ut noe i 

høyden. 

Planforslaget viderefører gjeldende reguleringsbestemmelser for Eidsvoll 

videregående skole, med unntak av kravet om detaljregulering av ubebygde 

områder.  

VILBERG UNGDOMSSKOLE (UNDERVISNING 4). 

Forslag til områderegulering legger til rette for utvidelse av eksisterende ungdomsskole 

innenfor dagens skoleområde. 

Det er utarbeidet et forslag til utvidelse av Vilberg ungdomsskole. Beregnet areal etter 

utbygging er 6555 m². Forslaget innebærer en utvidelse av eksisterende ungdomsskole 

fra 4 paralleller til 6.  

Grad av utnytting for skolen med parkering slik som dette er skissert i situasjonsplanen 

blir ca. 21 % BYA. Byggehøyden er på ca. 17 m fra gjennomsnittlig planert terreng (19 

meter fra laveste til høyeste punkt), med fire etasjer og kjeller. I forslag til 

reguleringsbestemmelser er maksimal høyde på bygg satt til kote +175.   

 
Figur 8-2. Skisse til ombygget og utvidet ungdomsskole. Illustrasjon Vindveggen Arkitekter AS. 

I skisseforslaget er serviceadkomst lagt nordøst for skolen med innkjøring fra Jon 

Sørensens veg. «Kiss`n ride» sone hvor en kan sette av og hente skolebarna er vist sør 

for skolen med innkjøring fra Vilbergvegen. Parkeringsplasser (53 plasser) for ansatte og 

besøkende er vist lenger sør i Vilbergvegen. Skolegården deles inn i tre soner som ligger 

på ulike høyder i det relativt slake terrenget. Mot vest grenser skoletomten til 

grøntområdet ned mot Vorma. 
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Figur 8-3. Forslag til utomhusplan for ny ungdomsskole. Illustrasjon Vindveggen Arkitekter AS. 

 

NYTT SKOLEOMRÅDE, TYNSÅKERJORDET (UNDERVISNING 3). 

På Tynsåkerjordet skal det tilrettelegges for en ny barneskole, inklusive dobbel 

gymnastikksal med plass for ca. 550 elever. Forslag til områderegulering legger også til 

rette for å kunne bygge en flerbrukshall som et alternativ til gymnastikksal. Til sammen 

vil dette utgjøre et bruksareal på ca. 7500 m². Det er ikke utarbeidet noe skisseforslag til 

ny skole, men arealbruk er utredet ved å benytte to eksisterende skoler som eksempler.  

I forslag til reguleringsbestemmelser er maksimal høyde på bygg satt til 14 m fra 

gjennomsnittlig terreng, og at ingen del av byggene skal overstige kote +188 (mønet på 

driftsbygningen på Tønsåger nedre). Et areal på 4,83 da mot Tynsåkveien foreslås 

regulert til oppstillingsplass for skolebusser. 

 

Figur 8-4. Mulig løsning for skole på Tynsåkjordet, her vist med Bondi skole som eksempelbygg. 
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BYGGEOMRÅDE FOR BOLIGER, FELT B. 

Forslag til områderegulering legger til rette for boligbygging innenfor dagens 

skoleområde på Vilberg, når skolen flyttes til Tynsåkerjordet. Det er krav til 

detaljregulering av området før det kan bygges ut. 

Det er utarbeidet en skisse/illustrasjonsprosjekt for å undersøke hensiktsmessig 

tomteutnyttelse, høyder og andre føringer for området.  

 
Figur 8-5 Illustrasjonsprosjekt; Boliger på eksisterende skoleområde Vilberg. Forslaget viser 146 

boliger fordelt på 7 blokker. 

Arealet foreslås regulert til bolig med en maksimal høyde på 18 m over gjennomsnittlig 

planert terreng. Maksimal kotehøyde for overkant tak bør fastsette i detaljplan. Det 

stilles krav om at parkering løses under terreng, med en parkeringsdekning på 1 til 1,5 

per boligenhet. Parkering under terreng medregnes ikke i %BYA. Minste felles ute 

oppholdsareal foreslås til 50 m² per boligenhet, inkludert nærlekeplasser. Av dette 

arealet skal minst 50% ligge i sol klokken 12 ved vårjevndøgn. 

 
Figur 8-6 Prinsippskisse illustrasjonsprosjekt 
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I skisseforslaget løses parkering under terreng med innkjøring via Sundgata i sør og 

Tynsåkvegen i vest. Det er foreslått 7 blokker i 5 etasjer med 146 leiligheter på mellom 

70-130 m². Felles uteområde er foreslått sør for øverste rekke boliger. Det foreslås at 

dagens gangsti fra Tynsåkvegen til Vilbergvegen bevares/nyetableres.  

I planforslaget er uteområdet foran det bevaringsverdige Bjørnstad-bygget sør-øst på 

tomta foreslått regulert til offentlig lekeplass. Dette vil sikre barn- og unges fortsatte 

bruk av området etter en utbygging. Opparbeidelsen er knyttet til utbygging av felt B. 

 
Figur 8-7 Prinsippskisse for parkering under bakken, 1,5 p-plasser pr. bolig.  

BYGGEOMRÅDE FOR KONSENTRERT SMÅHUSBEBYGGELSE, FELTENE BKS1 OG 2. 

Forslag til områderegulering legger til rette for fortetting av to eksisterende boligområder 

på Vilberg. Det er krav til detaljregulering av områdene før disse kan bygges ut. Det er i 

dag ingen planer om utvikling av disse områdene, men en fortetting vil være i tråd med 

overordnede retningslinjer for areal og transportplanlegging og styrke Eidsvoll sentrum. 

BYGGEOMRÅDE FOR FRITTLIGGENDE SMÅHUSBEBYGGELSE, FELT BFS. 

Det legges ikke opp til videre utbygging i dette området. Utnyttelsen er foreslått til 20% 

BYA, med standart høyde slik den er definert i Pbl §29-4. 

8.4 TRAFIKKSIKKERHET 

Det er lagts stor vekt på trafikksikkerhet ved utforming av planforslaget. Kryssene som 

benyttes av busser til Eidsvoll videregående sole og Vilberg ungdomsskole foreslås 

utbedret slik at de blir bedre for buss, Jon Sørensens veg foreslås utvidet få å få plass til 

bussparkering langs vegen, og det legges opp til egen bussparkering ved ny skole på 

Tynsåk. 

 

Figur 8-8 Vegprofil Jon Sørensens veg med plass til buss ved Vilberg ungdomsskole. 
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Kryss Jon Sørensens veg x Hagalykkja er foreslått lagt om av hensyn til buss, dette vil 

også medføre at biler tvinges til redusert hastighet i Hagalykkja. 

Planforslaget legger til rette for gang-/sykkelveg langs hele Tynsåkvegen, dette 

innebærer sanering av tre adkomster på felt BFD. Gang-/sykkelveg er regulert med 2m 

avstand til kjøreveg tilsvarende eksisterende gang-/sykkelveg langs Tynsåkveien over 

jordene. Kommunens vegnormal sier 3m mellom gang-/sykkelveg og kjøreveg. 

 

Figur 8-9. Profil av ny gang-/sykkelveg forbi Tynsåkveien 20. 

Siktlinjer ved vegkryss ligger i alle kryss innenfor regulerte vegformål, det er derfor ikke 

egne bestemmelser for frisiktsoner i planforslaget. 

8.5 GANG- OG SYKKEL OG KOLLEKTIVTRAFIKK 

Det er etablert et relativt finmasket gang- og sykkelvegnett rundt skolene, bestående av 

fortau og gang-/sykkelveger og snarveger. Planforslaget legger opp til en forlengelse av 

dagens gang-/sykkelveg langs Tynsåkvegen til Hagalykkja slik at denne knyttes sammen 

med resten av gang-/sykkelvegnettet. 

Ny skole på Tynsåk ligger 2,3 km fra jernbanestasjonen og vil sannsynligvis betjenes 

primært av skolebusser. 

Planlagt boligfelt B på dagens skoletomt ligger 1,2 km vest for Eidsvoll togstasjon. Flere 

busslinjer betjener dette området. Det er god gangforbindelse mellom planlagt boligfelt 

og togstasjonen. Det er fortau langs hele strekningen og gangbru (Sundbrua) over 

Vorma. Det er meget god togforbindelse mellom Eidsvoll og Oslo med 4 tog i timen og 35 

minutters reisetid. Dette gir en god mulighet for enda høyere kollektivandel på 

arbeidsreiser ut av Eidsvoll. 

8.6 STØY  

Planområdet ligger utenfor området som berøres av støy fra riks-/fylkesveger og Oslo 

lufthavn. Trafikken på de kommunale vegene i området tilsier at skoleområdene ikke blir 

berørt av trafikkstøy.  

Ved detaljregulering av boligområdene bør støyforhold utredes, da terreng og trafikk 

medfører at arealene nærmest Sundgata og nedre del av Tynsåkvegen kan bli påvirket 

av trafikkstøy. 

8.7 UNIVERSELL UTFORMING 

Terrenget i området er tydelig terrassert ned mot Sundet og Vorma. Planområdets 

søndre del ligger på et platå med relativt bratt stigning 25 m opp fra Sundet. 
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Planområdets nordlige og østre del ligger på en flate ytterligere 20 m opp, her finner vi 

Eidsvoll videregående skole og arealet for ny barneskole på Tynsåk. Terrenget er relativt 

kupert, slik at det er ikke universell utforming på gangareal langs hele strekningene 

Tynsåkvegen og Sundgata.  

 

Ny Vilberg skole på Tynsåkjordet og den opparbeidede delen av uteområdet kan oppføres 

med universell utforming. Det vil være relativt lav helning på gangveiene mellom 

idrettsanlegg, ungdomsskole, videregående skole og ny barneskole. 

8.8 BIOLOGISK MANGFOLD 

Plan- og influensområdet omfatter ingen verneområder, naturtypelokaliteter eller 

prioriterte arter. Forutsatt at det ikke blir foretatt inngrep i de skogdekte arealene (deler 

av ravinedalen), er det ikke behov for avbøtende tiltak mht. biologisk mangfold.  

Ved utbygging i allerede utbygde områder må man påse at ikke sortlistede arter spres 

når masser flyttes. 

8.9 BARN OG UNGE 

Planforslaget omfatter store arealer tilrettelagt for barn og unge, og sikring av gang-/ 

sykkel muligheter mellom områdene barn og unge bruker. Eksisterende lekearealer er 

sikret gjennom regulering til lekeplass, naturområde, idrettsanlegg og til dels 

undervisningsformål.  

Forslag til planbestemmelser inneholder krav om nærlekeplasser i boligområdene. Det er 

også foreslått til krav utomhusplan som viser hvordan lekeplasser og uteområder rundt 

skolene skal opparbeides. Det er rekkefølgekrav til opparbeidelse av gang-/sykkelveger 

og lekeplasser. 

8.10 VANN- OG AVLØP 

Vann og avløp knyttes til eksisterende ledningsnett i området. Dette må prosjekteres i 

tilknytning til utbygging av det enkelte felt, da det ikke foreligger noen hovedplan for 

vann- og avløp basert på den utnyttelsen forslag til områdeplan legger opp til. 

Vann 

Det ligger en hovedvannledning 200 mm SJG sydøst for Tynsåkvegen. Denne har 

sannsynligvis kapasitet nok til at det nye skoleområdet på Tynsåk kan få vann inkludert 

slokkevann. Tilknytning til hovedvannledningen må inngå i prosjekteringen av den nye 

skolen. 

Vannforsyningen i området mellom Sundgata og Eidsvollhallen er begrenset og må 

påregnes oppgradert i forbindelse med videre utvikling i området. (Markert gult og grønt 

på kartutsnitt Figur 8-8). Strekningen fra Eidsvollhallen forbi ungdomsskolen (merket 

grønn) bør tas i forbindelse med den planlagte utvidelsen av ungdomsskolen. Det er lagt 

inn rekkefølgebestemmelser om dette i planforslaget. 

Spillvann 

Den nye skoletomten ligger med høyeste punkt på kote 175 og laveste på 165. Ved 

bygging inn i terrenget kan det være nødvendig med pumping av spillvann til kum i Lars 

Tønsagers veg. Alternativt kan spillvann føres til kum i Hagalykkja som ligger lavere, 

men for å komme dit må ledningen krysse ravinedalen, som medfører at spillvannet må 
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pumpes denne vegen også. Det er en 160 mm PVC spillvannsledning begge steder, med 

sannsynlig tilstrekkelig kapasitet til å motta spillvann fra en skole. Dette må detaljeres i 

prosjekteringen av den nye skolen.  

 
Figur 8-8, kart som viser behov for oppgradering av vannledningene. Kilde: Eidsvoll kommune ved 

Erling Amdahl. Fagleder, prosjektavdelingen, kommunal drift.  
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Gjennom planområdet fra Hagalykkja, forbi Eidsvoll VGS, og Vilberg skolene går det en 

hovedledning for spillvann. Ved fortetting/utbygging av boligområdene må omlegging og 

utbedring av ledningsnett for spillvann utredes. Dette er satt inn som krav i 

bestemmelsene knyttet til krav om detaljregulering. 

8.11 OVERVANN 

Det er en målsetting at dagens hydrologi ikke skal endres. Overvann skal fordrøyes på 

egen tomt. Planområdet er delt inn i 7 delnedbørsfelt. Det er beregnet fordrøyningsvolum 

for arealet foreslått til ny skole. Dette er beregnet med følgende forutsetninger: 

- Klimapåslag på 50 % og dimensjonerende gjentaksintervall på 200 år. 

- Avrenningskoeffisient fra tette flater (veg, parkering, bygg ol): 0,9. Grøntområde 

(ravine): 0,4. Grøntområde (skoleområde/lek): 0,3. Landbruksareal: 0,5 

For felt BU3 (ny skole på Tynsåk)må det etableres egne fordrøyningssystemer for hvert 

enkelt delnedbørsfelt om ikke nytt terreng utformes slik at avrenningsretning endres. 

Fordrøyningssystemene kan være en del av blågrønn struktur for området og kan hvis 

hensiktsmessig utformes som åpne systemer, jf. vedlegg 15. 

Samme type beregning som er foretatt for felt BU3 må gjennomføres for de andre 

delområdene i detaljeringsfasen. Områdene BKS1 og BKS2 samt BBB vil ha avrenning 

mot allerede bebygde områder og må ha strengere krav enn områder som har avrenning 

rett ut i Vorma uten noen fare for bygninger nedstrøms. 

Avrenning av oppsamlet snø ligger ikke inne i beregningene for fordrøyning. Det er mulig 

å samle snø inne på eiendommen. Snø fra skolegården kan antas å ikke være forurenset, 

og snøhauger kan etableres slik at avrenning skjer direkte ned i grunnen/ravineområdet. 

Det bør etableres noe erosjonssikring nedstrøms snøopplaget. Dette må detaljeres ved 

søknad om rammetillatelse for bygg og uteområder.  

Snø fra parkeringsplasser og andre arealer hvor det kjører/oppholder seg kjøretøyer bør 

samles opp slik at avrenning drenerer til rensetiltak (sandfang) – evt i sammenheng med 

åpne fordrøyningssystemer og mulig blågrønn struktur. Dette må detaljeres ved søknad 

om rammetillatelse for infrastruktur og uteområder.  

8.12 ENERGIBRUK OG EL-FORSYNING 

Deler av planområdet ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme, vist på 

plankartet med bestemmelsesområde. Opplandske Bioenergi kan om ønskelig søke NVE 

om å få utvide konsesjonsområdet til å omfatte hele planområdet. 

Elforsyningsanlegg er utbygget i hoveddelen av planområdet, men ikke ved 

Tynsåkjordet. Det må legges ny høyspentkabel og en eller flere nettstasjoner for å sikre 

strøm til ny skole på Tynsåkjordet, strømforsyning til nye boliger må utredes ved 

detaljregulering av disse feltene. 

Det er flere nettstasjoner innenfor planområdet, bortsett fra en frittstående stasjon ved 

Tynsåkvegen er disse knyttet til offentlige bygg. Frittstående nettstasjon er foreslått 

regulert til energianlegg. 
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8.13 GRUNNFORHOLD 

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. 

8.14 GJENNOMFØRING/ANLEGGSARBEID 

Før igangsetting av arbeid må det lages en gjennomføringsplan for arbeidet, planen må 

beskrive anleggstrafikk og spesielle sikringstiltak basert på at dette er et skoleområde 

med mange barn langs veiene.   

Anleggsarbeid og anleggstransport innenfor eksisterende skoleområde må ta hensyn til 

drift av barnehage og skolene. Lagring av masser må på forhånd avklares med 

geoteknisk rådgiver og omsøkes sammen med byggesaken. 

 

9. VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET 

9.1 OVERORDNEDE PLANER 

Planforslaget er i strid med arealbruk vist i kommuneplanen på to felt, arealet til ny skole 

på Tynsåkjordet som er avsatt til LNF formål og arealet til nye boligblokker som er avsatt 

til undervisning. Endringen av areal avsatt til barneskole er i tråd med overordnede 

retningslinjer fordi det skaffes en mer enn fullverdig erstatning. Endring av arealbruk fra 

landbruksareal til byggeområde for offentlig undervisning er i tråd med kommunestyrets 

vedtak.  

I henhold til Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, vedtatt i desember 

2015, skal vekst gå foran vern av jordbruksarealer og regional grønnstruktur når 

potensialet for fortetting og transformasjon i eksisterende byggeområde er planlagt 

utnyttet. I gjeldende kommuneplan er området avsatt til LNF-formål. Kommunestyret er 

planmyndighet både for kommuneplan og for denne reguleringsplanen og et planvedtak i 

denne saken vil gi føring som kan tas inn i det senere kommuneplanarbeidet.  

Den regionale planen forutsetter videre, som forutsetning for vekst foran vern av 

jordbruksarealer, at nye arealer som ønskes tatt i bruk gis en høy arealutnyttelse. 

Arealet som frigis på dagens skoleområde vil gis en høy arealutnyttelse og bidra til å 

begrense behovet for å utvide byggeområdet. Det er i tråd med den regionale planen om 

å sikre en fortetting og god arealutnyttelse innen vekstområdet. Høy arealutnyttelse 

bidrar til flere boliger og et bedre befolkningsgrunnlag for gode service og tjenestetilbud 

og bedre kollektivdekning. Arealutnyttelsen for ny skole ivaretar særlig barn og unges 

interesser som også skal veie tungt i arealkonflikter, jfr Ot.prp. nr 32 (2007-2008).  

Den tredje forutsetningen er at en utvidelse av byggesonen er nødvendig for å nå 

vekstmålet for det prioriterte vekstområdet mot 2030. Eidsvoll er et prioritert tettsted i 

den regionale planen og må planlegge for vekst etter de prinsipielle føringene rettet mot 

regional måloppnåelse hvor minimum 80 % av bolig- og arbeidsplassveksten i 

kommunen skjer på Eidsvoll. Tynsåkjordet ligger innenfor radius på 2.1 km gangavstand 
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fra Eidsvoll stasjon (1.3 km i luftlinje) og antas å være innenfor en bymessig 

vekstkontekst, med 1.2 km gangavstand til sentrum i Sundet.  1 km brukes ofte som 

definisjon på gangavstand i arealplanlegging og sykkelavstand regnes i mange tilfeller til 

ca. 3 km. 

For øvrig vises til konsekvensutredningstema arealutnyttelse ny skole samt notat om 

reetablering av jordbruksareal med forslag til avbøtende tiltak.  

9.2 JORDVERN 

Planforslaget beslaglegger 52 daa dyrket mark. I forslag til planbestemmelser er det lagt 

inn krav om at det skal utarbeides en plan for oppbevaring/disponering av 

matjordmasser.  

9.3 ESTETIKK/LANDSKAP 

Planforslaget medfører inngrep i randsonen av landskapsrommet øst for tettstedet. 

Boligene i Tynsåkvegen 39-45 er i dag en litt utydelig satellitt utenfor tettstedet, disse vil 

visuelt bli trukket inn i det bebygde området som avgrenser landskapsrommet. Tunet på 

Tønsåker nedre gård vil bli liggende mindre fritt enn i dag.  

Utbygging av skoleområdet i utkanten av tettstedet kan gi en mindre markant overgang 

fra kulturlandskap til tettbebyggelse enn dagens avgrensing med endring i terreng og 

bebyggelse.  

9.4 TRAFIKK 

Planforslaget vil ikke medføre vesentlig endrede trafikkmengder, jf. trafikkanalysen 

vedlegg 18.  

9.5 GRØNNE VERDIER 

Planforslaget vil ikke berøre områder som i dag er i bruk til friluftsliv. Grøntområdene 

ned mot Vorma og i ravinedalen ved Tynsåk sikres som naturområder. 

9.6 BARN OG UNGE 

Det er viktig å sikre barn- og unge gode og trafikk sikre oppvekstmiljøer, planforslaget 

bidrar til trafikksikring av nye og eksisterende skoleveier og muliggjør oppføring av en ny 

universelt utformet skole og flerbrukshall med nærhet til naturområder, eksisterende 

skoler og idrettsanlegg.  

9.7 TETTSTEDSUTVIKLING 

Tynsåkjordet ligger innenfor radius på 2.1 km gangavstand fra Eidsvoll stasjon (1.3 km i 

luftlinje) og antas å være innenfor en bymessig vekstkontekst, med 1.2 km gangavstand 

til sentrum i Sundet. Planforslaget legger opp til en fortetting i både de offentlige 

arealene og i boligområdene langs Tynsåkveien mellom Sundgata og Hagalykkja. 

Planforslaget vil bidra til å styrke Sundet/Eidsvoll sentrum ved at det kan bygges boliger 

med høy tetthet på arealet til dagens Vilberg skole. Disse boligene vil ha god 

kollektivdekning og bidra positivt til å endre reisemiddelbruken. 

9.8 ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR EIDSVOLL KOMMUNE 
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Planen medfører at et areal på 47 daa blir regulert til offentlig formål undervisning og en 

rekke mindre arealer blir regulert til annen veggrunn grøntareal/gang- og sykkelveg. En 

slik regulering medfører også at grunneier har rett til å kreve innløsning av eiendom som 

blir omdisponert innen 2 år etter vedtatt plan. 

Et område på 20 daa som i dag benyttes til undervisning blir regulert til boligformål og 

kan selges. 

Kommunen vil måtte etablere vann- og spillvannsledning frem til ny skoletomt. 

9.9 OFFENTLIGRETTSLIGE VIRKNINGER 

Eksisterende reguleringsplaner innenfor planområdet oppheves. 

Krav om detaljregulering medfører at to eksisterende boligområder først kan videre 

utvikles når de er detaljregulert i henhold til bestemmelsene i Plan og bygningsloven. 

Planforslaget har krav om stenging av 2 adkomster. Etablering av regulerte 

fellesavkjørsler for å sanere adkomster til Tynsåkveien medfører at gnr. 17 bnr. 23 får 

adkomst sammen med gnr. 17 bnr. 20 og gnr. 18 bnr. 59 får adkomst sammen med gnr. 

18 bnr. 68. De øvrige eiendommene får formalisert bruken av eksisterende felles 

adkomst over gnr. 18 bnr. 22.  

Etablering av offentlige gang-/sykkelveger berører både offentlige og private 

grunneiendommer. De største utslagene får dette langs Tynsåkveien fra Hagalykkja til 

Tynsåkjordet. Deler av arealet som foreslås regulert til gang-/sykkelvei er tidligere 

regulert til veiformål på reguleringsplan for Sundgården med omgivelser fra 1961.    

Tabell som viser foreløpig beregnet arealbehov for opparbeidelse av ny gang-/sykkelvei mellom 

Tynsåkjordet og Hagalykkja, inkluderer areal til skjæring/fylling: 

 

9.10 PRIVATRETTSLIGE VIRKNINGER 

Det er ikke kjente privatrettslige forhold som vil bli berørt av planforslaget slik det 

foreligger med utvidelse av Tynsåkvegen kun nord for eksisterende veg. Det foreligger 

en uttalelse fra eier av gnr. 18 bnr. 19 om at en reduksjon av eiendommens areal vil 

medføre at eiendommen mister rett til bruk av allmenning.  
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10. RISIKO OG SÅRBARHET 

Det er utarbeidet en egen risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som etter plan- og 

bygningsloven § 4-3 skal identifisere uønskede hendelser og vurdere sannsynlighet og 

konsekvens av mulige hendelser, vedlegg 4. 

Det ble ikke identifisert noen hendelser/situasjoner hvor umiddelbare tiltak er nødvendig, 

men 3 hvor tiltak er nødvendig, 8 hvor tiltak vurderes ut fra kost/nytte og 3 hvor 

rimelige tiltak gjennomføres.  

De tre hendelsene/situasjonene hvor tiltak er nødvendig er knyttet til grunnforhold – 

løsmasse skred, landbruksområder og ulykker ved anleggstransport. Tiltak for å redusere 

risiko/sårbarhet er tatt inn i planforslaget med bestemmelser. 

Løsmasseskred: Forslag til reguleringsbestemmelser inneholder krav om geoteknisk 

rapport for byggetiltak. Områder hvor det er kartlagt liten stabilitet er foreslått regulert 

til naturområder eller vist med faresone på byggeområdene på plankartet.  

Viktige landbruksområder: Gjenbruk av matjord er lagt inn i planforslagets 

bestemmelser. 

Anleggstrafikk: Det er lagt inn krav til egen anleggsplan for gjennomføring for større 

tiltak i området. 

 

Ås, 10/06/2016 
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Oppdragsleder      Kvalitetssikrer 
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Akershus fylkeskommunes kartportal, kulturlandskap: 

http://www.akershus.no/ansvarsomrader/statistikk-og kart/karttjenester/kartportal/    

Akershusmuseet, digitalt museum: http://digitaltmuseum.no/011012593006/tonsaker-

gard-i-1925    

Eidsvoll kommune: Klima og energiplan 2011-2020 (vedtatt 21.06.2011): 

https://www.eidsvoll.kommune.no/Documents/Eidsvoll%20kommune/Internett/Samfunn

sutvikling%20og%20milj%c3%b8/Klima%20og%20energi%20Vedtatt%20plan%202106

11.pdf  

Eidsvoll kommune: Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Eidsvoll 2010-2020 

(vedtatt 08.12.2009): 

https://www.eidsvoll.kommune.no/Global/Eidsvoll%20Kommune/Kulturskolen/Idrettspla

n%20-%20hovedrevidering%202009%20Vedtatt.pdf  

http://www.akershus.no/Ansvarsomrader/Planlegging/Regional-planlegging/Regionale-planer/?article_id=201027
http://www.akershus.no/Ansvarsomrader/Planlegging/Regional-planlegging/Regionale-planer/?article_id=201027
http://www.akershus.no/ansvarsomrader/samferdsel/samferdselsplanlegging/regional-plan-for-areal-og-transport-i-oslo-og-akershus/
http://www.akershus.no/ansvarsomrader/samferdsel/samferdselsplanlegging/regional-plan-for-areal-og-transport-i-oslo-og-akershus/
http://www.akershus.no/ansvarsomrader/planlegging/regional-planlegging/regional-planstrategi/
http://www.akershus.no/ansvarsomrader/planlegging/regional-planlegging/regional-planstrategi/
http://www.akershus.no/ansvarsomrader/statistikk-og%20kart/karttjenester/kartportal/
http://digitaltmuseum.no/011012593006/tonsaker-gard-i-1925
http://digitaltmuseum.no/011012593006/tonsaker-gard-i-1925
https://www.eidsvoll.kommune.no/Documents/Eidsvoll%20kommune/Internett/Samfunnsutvikling%20og%20milj%c3%b8/Klima%20og%20energi%20Vedtatt%20plan%20210611.pdf
https://www.eidsvoll.kommune.no/Documents/Eidsvoll%20kommune/Internett/Samfunnsutvikling%20og%20milj%c3%b8/Klima%20og%20energi%20Vedtatt%20plan%20210611.pdf
https://www.eidsvoll.kommune.no/Documents/Eidsvoll%20kommune/Internett/Samfunnsutvikling%20og%20milj%c3%b8/Klima%20og%20energi%20Vedtatt%20plan%20210611.pdf
https://www.eidsvoll.kommune.no/Global/Eidsvoll%20Kommune/Kulturskolen/Idrettsplan%20-%20hovedrevidering%202009%20Vedtatt.pdf
https://www.eidsvoll.kommune.no/Global/Eidsvoll%20Kommune/Kulturskolen/Idrettsplan%20-%20hovedrevidering%202009%20Vedtatt.pdf
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Eidsvoll kommune: Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Eidsvoll 2010: 

https://www.eidsvoll.kommune.no/Documents/Eidsvoll%20kommune/Internett/Planer/K

ulturminnevernplan%20for%20Eidsvoll.pdf  

Eidsvoll kommune: Kommuneplanenes samfunnsdel 2011-2020: 

https://www.eidsvoll.kommune.no/Documents/Eidsvoll%20kommune/Internett/Politikk/K

P%20samfunnsdel%202011%20-%202022.pdf  

Eidsvoll kommune: Kommuneplanens arealdel 2015-2026, vedtatt 10.03.2015: 

https://www.eidsvoll.kommune.no/Documents/Eidsvoll%20kommune/Kommunal%20for

valtning/Plan/Kommuneplan%202015-

2026%20delomr%c3%a5der%20lav%20kvalitet.pdf  

Eidsvoll kommune: Saksfremlegg og protokoll fra kommunestyrets behandling av sak PS 

20/15 Alternativer for utbygging av Vilberg skole, 14.04.2015. 

https://www.eidsvoll.kommune.no/no/Hovedmeny/Om-lokalpolitikk/styre-raad-og-

utvalg/Kommunestyret/#moter/2015/1103 

Eidsvoll kommune: Trafikksikkerhetsplan 2011-2020 (vedtatt 22.04.2011): 

https://www.eidsvoll.kommune.no/Documents/Eidsvoll%20kommune/Internett/Planer/Tr

afikksikkerhetsplan%202011%20-%202020.pdf  

Eidsvoll kommunes kart på kartportalen: 

http://kart.dgi.no/GISLINEWebInnsyn_dgi/?Knr=0237 

Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven 2014: 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-12-19-1726  

Klima og miljødepartementet: Ot. Prp. Nr. 32 (2007-2008): 

https://www.regjeringen.no/contentassets/feaa16f059aa4db2b6ba095abf47c924/no/pdfs

/otp200720080032000dddpdfs.pdf  

Klima og miljødepartementet: Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-

1442/2012): 

https://www.regjeringen.no/contentassets/c19e1ed84f1449aabfd8ba7829e009c9/t-

1442_2012.pdf  

Klima og miljødepartementet: Stortingsmelding om klimatilpasning, 07.05.2013: 

https://www.regjeringen.no/contentassets/e5e7872303544ae38bdbdc82aa0446d8/no/pd

fs/stm201220130033000dddpdfs.pdf   

Kommunal og moderniseringsdepartementet: Nasjonale forventninger til regional og 

kommunal planlegging 2015: 

https://www.regjeringen.no/contentassets/2f826bdf1ef342d5a917699e8432ca11/nasjon

ale_forventninger_bm_ny.pdf  

Kommunal og moderniseringsdepartementet: Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn 

og unges interesser i planlegging (T-2/08): 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/md/vedlegg/rundskriv/t-2-08.pdf  

Kommunal og moderniseringsdepartementet: Statlige planretningslinjer for samordnet 

bolig-, areal- og transportplanlegging, 26.09.2014: 

https://www.eidsvoll.kommune.no/Documents/Eidsvoll%20kommune/Internett/Planer/Kulturminnevernplan%20for%20Eidsvoll.pdf
https://www.eidsvoll.kommune.no/Documents/Eidsvoll%20kommune/Internett/Planer/Kulturminnevernplan%20for%20Eidsvoll.pdf
https://www.eidsvoll.kommune.no/Documents/Eidsvoll%20kommune/Internett/Politikk/KP%20samfunnsdel%202011%20-%202022.pdf
https://www.eidsvoll.kommune.no/Documents/Eidsvoll%20kommune/Internett/Politikk/KP%20samfunnsdel%202011%20-%202022.pdf
https://www.eidsvoll.kommune.no/Documents/Eidsvoll%20kommune/Kommunal%20forvaltning/Plan/Kommuneplan%202015-2026%20delomr%c3%a5der%20lav%20kvalitet.pdf
https://www.eidsvoll.kommune.no/Documents/Eidsvoll%20kommune/Kommunal%20forvaltning/Plan/Kommuneplan%202015-2026%20delomr%c3%a5der%20lav%20kvalitet.pdf
https://www.eidsvoll.kommune.no/Documents/Eidsvoll%20kommune/Kommunal%20forvaltning/Plan/Kommuneplan%202015-2026%20delomr%c3%a5der%20lav%20kvalitet.pdf
https://www.eidsvoll.kommune.no/no/Hovedmeny/Om-lokalpolitikk/styre-raad-og-utvalg/Kommunestyret/#moter/2015/1103
https://www.eidsvoll.kommune.no/no/Hovedmeny/Om-lokalpolitikk/styre-raad-og-utvalg/Kommunestyret/#moter/2015/1103
https://www.eidsvoll.kommune.no/Documents/Eidsvoll%20kommune/Internett/Planer/Trafikksikkerhetsplan%202011%20-%202020.pdf
https://www.eidsvoll.kommune.no/Documents/Eidsvoll%20kommune/Internett/Planer/Trafikksikkerhetsplan%202011%20-%202020.pdf
http://kart.dgi.no/GISLINEWebInnsyn_dgi/?Knr=0237
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-12-19-1726
https://www.regjeringen.no/contentassets/feaa16f059aa4db2b6ba095abf47c924/no/pdfs/otp200720080032000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/feaa16f059aa4db2b6ba095abf47c924/no/pdfs/otp200720080032000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/c19e1ed84f1449aabfd8ba7829e009c9/t-1442_2012.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/c19e1ed84f1449aabfd8ba7829e009c9/t-1442_2012.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/e5e7872303544ae38bdbdc82aa0446d8/no/pdfs/stm201220130033000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/e5e7872303544ae38bdbdc82aa0446d8/no/pdfs/stm201220130033000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/2f826bdf1ef342d5a917699e8432ca11/nasjonale_forventninger_bm_ny.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/2f826bdf1ef342d5a917699e8432ca11/nasjonale_forventninger_bm_ny.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/md/vedlegg/rundskriv/t-2-08.pdf
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https://www.regjeringen.no/contentassets/689bae9d728e48e8a633b024dcd6b34c/sprba

tp.pdf 

Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldsloven) 2009: 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100  

Lov om plan og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 2008: 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71?q=pbl    

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO): Kilden, jordkvalitet (2016): 

http://kilden.skogoglandskap.no/?topic=jordsmonn&layers=jordkvalitet&X=6694722.21&

Y=293966.61&zoom=12&lang=nb&bgLayer=graatone_cache&layers_opacity=0.75  

Norske geologiske undersøkelse karttjeneste: Løsmassekart (2016): 

http://geo.ngu.no/kart/losmasse/  

Samferdselsdepartementet: Nasjonal transportplan NTP 2014-2023: 

https://www.regjeringen.no/contentassets/e6e7684b5d54473dadeeb7c599ff68b8/no/pdf

s/stm201220130026000dddpdfs.pdf   

 

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/689bae9d728e48e8a633b024dcd6b34c/sprbatp.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/689bae9d728e48e8a633b024dcd6b34c/sprbatp.pdf
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71?q=pbl
http://kilden.skogoglandskap.no/?topic=jordsmonn&layers=jordkvalitet&X=6694722.21&Y=293966.61&zoom=12&lang=nb&bgLayer=graatone_cache&layers_opacity=0.75
http://kilden.skogoglandskap.no/?topic=jordsmonn&layers=jordkvalitet&X=6694722.21&Y=293966.61&zoom=12&lang=nb&bgLayer=graatone_cache&layers_opacity=0.75
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/
https://www.regjeringen.no/contentassets/e6e7684b5d54473dadeeb7c599ff68b8/no/pdfs/stm201220130026000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/e6e7684b5d54473dadeeb7c599ff68b8/no/pdfs/stm201220130026000dddpdfs.pdf

