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Vurdering av lokaliseringsalternativet for ny Vilberg barneskole

Rådmannens innstilling

Nye Vilberg barneskole lokaliseres til kommunens regulerte tomt i Trolldalen. Det legges til
rette for bygging av gang- og sykkelveg langs Styrivegen.

Områdeplan for Vilberg videreføres ved at innsigelsen tas til følge men at nåværende område
for barneskole transformeres til sentrumsnært boligområde.

SAKSUTREDNING

1.  Saksopplysninger
1.1 Bakgrunn
Saken gjelder behandling av Fylkesmannen i Oslo og Akershus’ innsigelse til planforslag for
«Områdereguleringsplan for Vilberg». Fylkesmannen har fremmet innsigelse til forslaget om å
plassere barneskolen utenfor nåværende definerte sentrum og på dyrka mark. De begrunner
dette med at plasseringen er i strid med nasjonale mål for jordvern og matproduksjon, samt
regional plan for areal og transport. Fylkesmannen mener at alternative lokaliseringer ikke er
grundig utredet, og at potensialet for fortetting og transformasjon innenfor eksisterende
byggesone ikke er tilstrekkelig vurdert. Videre mener de at den valgte plasseringen på
Tynsåkjordet - og arealbehovet til ny skole - ikke er godt nok begrunnet. For detaljer vises det
til vedlagte innsigelse datert 17.2.2017 og brev fra Fylkesmannen datert 6.4.2017.   

Det er nødvendig med en avklaring av hvordan saken skal behandles videre. Spørsmålet er om
kommunen skal holde fast ved lokalisering av ny skole på Tynsåkjordet eller om man skal gå
videre med en vurdering/utredning av andre alternativer. Selv om man eventuelt velger å ta
innsigelsen til følge er det likevel viktig å gå videre med områdereguleringen for Vilberg,
ettersom den regulerer fortetting på dagens skoletomt og de tilgrensende boligområdene.

1.2 Planprosess
Planprogrammet for områderegulering for Vilberg ble fastsatt av kommunestyret den
10.11.2015. Planforslag til områdeplanen ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i
planutvalgsmøte den 29.11.2016. Representanter fra Fylkesmannens miljøvernavdeling og
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landbruksavdeling var den 1.2.2017 på befaring og i møte med administrasjonen for å få
ytterligere informasjon om planforslaget.

Innsigelsen ble mottatt den 17.2.2017, og administrasjonen var i møte hos Fylkesmannens
miljøvernavdeling og landbruksavdeling den 22.3.2017 for å avklare eventuelle uklarheter
samt å opplyse saken ytterligere. Administrasjonen oppsummerte de viktigste anførslene fra
møtet og dette ble sendt Fylkesmannen den 4.4.2017. Kommunen mottok svar på dette den
6.4.2017, hvor Fylkesmannen holder fast på at kommunen ikke har tilstrekkelig med
begrunnelser til at de kan trekke innsigelsen.

2.  Vurdering
Bakgrunnen for at kommunen startet utredning av ny skoletomt er at skolekapasiteten for
Vilberg allerede er sprengt. Det er viktig at kommunen planlegger sin skolekapasitet i samsvar
med den vekst den ser komme. Det tar tid å planlegge og bygge nye skoler og dette må
samsvare i tid og størrelse med utbygging av boligområder i kommunen. Innen 2030 vil
Vilberg skole ha behov for 540 elevplasser (tre parallell), og med all sannsynlighet vil en tre
parallell skole være sprengt i god tid før 2029. Det er derfor nødvendig å ha mulighet til å
utvide skolen til en fireparallell skole, nok til å romme 700 elever.

En forsinkelse i planlegging og bygging av ny skole betyr med stor sikkerhet at det må
etableres tilleggslokaler på Vilberg barneskole allerede fra skolestart 2020, muligens fra 2019
avhengig av hvor fort utbyggingspotensialet i området blir realisert. Dagens elevtall ligger
allerede 20 % over prognosene vi har på enkelte trinn. En ny skole bør derfor stå klar senest i
2020. En slik tilleggskapasitet på nåværende skole vil bety en paviljong med en pris på flere
millioner kroner som kommer som en tilleggskostnad til fremtidig løsning.

Figur: Elevprognoser for skoleår. Kilde Norconsult/SSB.NO

Følgende forutsetninger legges til grunn i alternativene:
Det skal bygges en tre parallell skole med mulighet til utvidelse til en fireparallell. Arealbehov
for en fireparallell skole med inntil 784 elever:

- Uteområder i henhold til veileder*: ca. 27 daa.
- Fotavtrykk bygningsmasse: ca. 6 daa (3 etasjer)
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- Annet trafikk/parkeringsareal: ca. 5 daa
- Flerbrukshall: ca. 2 daa

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

Veilederen er ikke juridisk bindende og benyttes ikke alltid i urbane strøk. Den bør likevel
legges til grunn for beregning av behov for uteområdet når man skal bygge ny skole i en
landkommune som Eidsvoll, slik administrasjonen ser det.

Behovet for gode utearealer er av stor betydning for fysisk aktivitet og derav barn og unges
helse og trivsel. Bakgrunnen er at barn og unge oppholder seg i stadig lengre tid på skolen,
både i undervisningssammenheng og på fritiden.

Studier viser at gode utearealer reduserer mengden vold, mobbing og uro blant elevene og
stimulerer trivsel, motivasjon og læringsevne. En godt utrustet skolegård, med rom for
positive aktiviteter, er sentralt i arbeidet for å redusere mobbing (Olweus programpakke mot
mobbing, ECICSB 1998).

Helsedirektoratets veileder om skolens utearealer vil derfor legges til grunn i beregningen av
utearealer for ny skole. Denne er som nevnt ikke juridisk bindende, og man bør kunne godta
et slingringsmonn på +/- 10 % fra arealnormen. Det er imidlertid ikke ønskelig å fravike denne
normen i vesentlig grad.

Tynsåkjordet
Fordelene med å legge skolen på Tynsåkjordet er at man har nok areal til å få gode
uteområder til skoleelevene, samt at man kan bygge en ny og moderne skole uten de
begrensningene som ligger i gammel bygningsmasse. I tillegg slipper man en lang periode
med byggearbeid på en skole som skal drives som normalt under byggeperioden. Området er
relativt sentrumsnært og med tilknytning til de andre skolene i sentrum.

I planprogrammet ble det gjort en vurdering av de aktuelle alternativene, og det var færrest
negative konsekvenser for alternativet på Tynsåk. De negative faktorene her var jordvern og
bevaring av kulturlandskap.

I planforslaget legges det opp til en omdisponering av den gamle skoletomta til sentrumsnært
boligområde, og dette vil medføre boligfortetting i Eidsvoll sentrum som gjør at flere kan gå og
sykle til skolen. Det vil også i områdeplanen legges til rette for en forbedring av gang- og
sykkelvegnettet mellom Tynsåkjordet og sentrum. I tillegg vil det bli en bedre trafikkavvikling
for skoleskyss.

Dersom skolen etableres på Tynsåk, åpnes muligheten for å flytte skolekretsene, slik at elever
fra vestsida kan gå på den nye skolen, da det er omtrent like langt til Tynsåkjordet som til Ås
skole. Dersom dette ikke blir tilfelle vil Ås skole måtte utvide til en tre parallell i løpet av kort
tid, noe som igjen vil føre til inngrep i dyrka mark ved Ås skole.

I tillegg vil det være en fordel for utviklingen at offentlige tjenester lokaliseres i tettstedet, for
å få aktivitet og liv gjennom hele dagen, og det er sentralt for å få til god bo- og bykvalitet.
Dette understrekes også i regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (RATP) i
strategi A2, om å utvikle prioriterte vekstområder med bykvalitet.

For å bygge skolen i tettstedet er det nødvendig å utvide dagens byggesone. I RATP,
retningslinje R8 – Langsiktig grønn grense for prioriterte vekstområder – kan hensyn til vekst
gå foran vern av jordbruksområder og regional grønnstruktur. Dette forutsetter at det er
dokumentert at potensialet for fortetting og transformasjon i eksisterende byggeområde er
planlagt utnyttet, og arealene som ønskes tatt i bruk gis en høy arealutnyttelse og at en
utvidelse av byggesonen er nødvendig ut fra mål for bolig- og arbeidsplassvekst i det
prioriterte vekstområdet. I forbindelse med kommuneplanarbeidet er det under utarbeidelse et
grunnlagsdokument som drøfter langsiktig grønn grense for Eidsvoll sentrum og Råholt. Etter
administrasjonens vurdering burde Fylkesmannen kunne trekke innsigelsen i områdeplanen
med et vilkår om at det settes en slik grønn grense ved rullering av kommuneplanen.
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Som nevnt ovenfor er det nødvendig med et areal på om lag 40 dekar for å dekke behovet til
ny skole. Dette inkluderer flerbrukshall, transport- og parkeringsareal. Et slikt
sammenhengende areal finnes ikke innenfor eksisterende byggesone i dag, uten å måtte
sanere bygningsmasse eller ekspropriere eiendommer.

Hovedmålene for Akershus, jf. RATP er å redusere klimautslippene fra biltransport. Ved å
bygge konsentrert og arealeffektivt med gang- og sykkelavstand til de ulike funksjoner vil man
redusere bilbruken og skape levende tettsteder. For Eidsvoll sin del vil det være en stor fordel
å ha skolen i nær tilknytning til det øvrige skolemiljøet, slik kan man dra fordeler av synergier
som flerbrukshus og øvrige idrettsanlegg.

Det ble allerede den 14.4.2015 i sak 29/15 varslet i kommunestyret at det var knyttet stor
usikkerhet om tomta på Tynsåkjordet ville bli frigitt fra jordbruksformål til offentlig formål, og
at det var risiko for eventuell innsigelse fra Fylkesmannen. Kommunestyret gikk likevel inn for
at man skulle jobbe videre for Tynsåk.

I forbindelse med Tynsåk, krevde avdelingene til Fylkesmannen arealreduksjon og/eller flytting
av skolen på en måte som vil gi økte kostnader og begrensninger som ikke ønskes ved et
nybygg.

I møtet den 22.3.2017 ble det stilt spørsmål om det er mulig å fylle ut ravinen til skoletomt,
slik at man reduserer bruk av dyrka mark i vest. Dette vil være en svært krevende prosess
hvor man må fylle opp rundt 20 høydemeter. Dette vil gi en ustabil byggegrunn hvor bygget
må pæles og det vil være stor risiko for å få setningsskader. Det vil også være utfordrende å
skaffe oppfyllingsmasser innenfor et begrenset tidsperspektiv, i tillegg til mengden tungtrafikk
i Tynsåkvegen som vil føre til redusert trafikksikkerhet for myke trafikanter.  

Til tross for en løpende dialog mellom kommunen og Fylkesmannen i form av møte og
utfyllende opplysninger i saken, er Fylkesmannen i sitt siste brev fremdeles tydelig negative til
Tynsåkalternativet.

Hvis kommunen ønsker at det jobbes videre med Tynsåkalternativet innebærer det at det må
gjøres ytterligere utredningsarbeid. Grunnlagsdokumentet om langsiktig grønn grense vil være
utgangspunkt for nødvendige utredninger.

Disse utredningene kan tidligst være klare i løpet av sommeren 2017. Videre prosess er at
utredningene sendes over til Fylkesmannen så snart disse er klare. Fylkesmannen kan når som
helst trekke innsigelsen uten at det avholdes formell mekling i henhold PBL. § 5-6 og et nytt
planforslag kan være klart til behandling til planutvalgsmøtet i august/september 2017.
Dersom det ikke oppnås enighet, må det gjennomføres et formelt meklingsmøte, jf. pbl. § 5-6.
Administrasjonen er avhengig av et vedtak i kommunestyret før saken eventuelt tas opp til
mekling hos Fylkesmannen. En mekling kan trekke ut i tid, og det er vanlig at en slik prosess
tar opp mot seks måneder. Dersom det ikke blir enighet må saken opp til behandling i
departementet, noe som også kan ta rundt seks måneder eller mer.  

Dette betyr at prosessen rundt områdeplanen kan bli omtrent ett år forsinket, i verste fall mer,
og at kommunen ikke får startet prosjektering og bygging tidsnok til skolen må stå ferdig.
Administrasjonen er bekymret for en slik forsinkelse der utfallet også er usikkert.

Eksisterende skoletomt på Vilberg
Dagens skoletomt er rundt 18 dekar, og vil være for liten både for en fireparallell og også for
en tre parallell skole i forhold til det forutsatte arealbehovet.

Et av argumentene i innsigelsen fra Fylkesmannen var manglende vurdering av
fortettingspotensialet innenfor det totale undervisningsarealet. De viser til at det er store
ledige arealer, særlig innenfor Eidsvoll videregående skole sin tomt. De viser også til at mye av
det øvrige arealet heller ikke er fullt utnyttet. Administrasjonen mener at det ikke er realistisk
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å utnytte inneklemte ubebygde arealer med tanke på at man har behov for et stort
sammenhengende areal.

I tillegg har Akershus fylkeskommune fremmet administrativ innsigelse til planen, med tanke
på automatisk fredede kulturminner (gravhauger) i området. De forventer at det legges på en
større hensynssone rundt hvert enkelt gravminne, slik at man ikke risikerer at det bygges tett
inntil gravminnene. Dette er for å hindre en utilbørlig skjemming av kulturminnene, og vil
medføre at det blir mindre areal som det er mulig å bygge på.

Dersom man tar utgangspunkt i nåværende tomt for Vilberg skole, er det ikke mulig å bruke
denne uten å måtte sanere eksisterende bygningsmasse og ekspropriere flere boenheter.
Usammenhengende utearealer vil også vanskeliggjøre og kreve større ressurser i forhold til
tilsyn med elevene slik skolen er forpliktet til etter opplæringsloven.

Administrasjonen anbefalte opprinnelig en rehabilitering av eksisterende skole, bruk av LHL-
tomt og kjøp av Europris-tomta. Dette ville gitt tilstrekkelig areal for en ny skole, samtidig som
man kunne brukt deler av bygningsmassen fra Europrisbygget. Da lokaliseringsspørsmålet ble
behandlet hadde kommunen en opsjon på Europris-tomta. Denne opsjonen gikk ut like etter
vedtaket om lokalisering av skolen, og eiendommen er nå utviklet videre med tilbygg og
rehabilitering av eksisterende bygningsmasse. Denne eiendommen er derfor ikke lenger
tilgjengelig som mulig skoletomt.

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

Det ble i møtet den 22.3.2017 stilt spørsmål om det var mulig å bruke barnehagetomta til
skole. Dette er teoretisk mulig, men bygningen er planlagt og bygd med tanke på
barnehageformål, og det er vanskelig å bruke selve bygningsmassen til skoleformål. Det er da
nødvendig å rive og bygge nytt, samt å måtte reetablere barnehagen et annet sted i
kommunen, noe som vil føre til merkostnader på rundt 60 mill. kr.

Selv om man i prinsippet kunne brukt barnehagetomta ville det likevel ikke vært et stort nok
areal til ny skole på 40 dekar, og det ville vært behov for å ekspropriere om lag tre boligtomter
rundt skolen for å få nødvendig areal. Administrasjonen anser dette som lite ønskelig på
bakgrunn av konfliktpotensialet og kostnadene knyttet til ekspropriering samt sanering av
barnehagen.

Dersom man ikke skulle brukt barnehagetomta, måtte man ekspropriert 10 boligeiendommer,
13 boenheter, rundt skolen for å få nok areal til ny skole. Her er også flere boliger som regnes
som bevaringsverdige og ligger i kommunens kulturminneplan med anbefaling om bevaring.

På bakgrunn av dette vurderes ikke eksisterende tomt som et reelt alternativ.

Trolldalen
I planprogrammet ble det vurdert seks ulike alternativer til lokalisering av ny skole. Deriblant
var Trolldalen ett av alternativene. Dette var også førstevalget til skolestrukturutvalget i
rapporten som ble lagt fram i sak PS 54/14 den 7.10.2014 i utvalg for oppvekst og levekår
(Fremtidig skolestruktur i Eidsvoll kommune. Rapport fra skolestrukturutvalget).

Dette er et område som er regulert til offentlig formål, og er stort nok arealmessig (42 daa).
Eidsvoll kommune eier hele tomta, og det er derfor ingen kostnader knyttet til innløsing av
tomt. Skoletomta ligger i tilknytning til regulerte boligområder i form av småhusbebyggelse.
Dette medfører at barn i Styriområdet, samt Brennhaugen, Finnbråtan, Gruemyra, Kastellåsen  
og  Kastellhagen vil få gang- og sykkelavstand til skolen. Ved lokalisering av skolen i Trolldalen
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vil dette medføre en utvikling av de regulerte boligområdene i Trolldalen og Styriområdet som
ikke er utbygd i dag. I tillegg bidrar det til en fortetting av boligområdene i sentrum ved at
eksisterende skoletomt kan bygges ut med sentrumsnære boliger.   

Det er imidlertid nødvendig med trafikksikkerhetstiltak for at disse barna skal få trygg
skolevei. Det må derfor reguleres og opparbeides gang- og sykkelveg langs fv. 509 Styrivegen,
en strekning på 2,6 kilometer. Langs deler av denne strekningen er det relativt trangt mellom
veg og bebyggelse. En gang- og sykkelveg vil derfor få til dels store konsekvenser for noen av
eiendommene langs strekningen. Det kan derfor være noen utfordringer knyttet til
grunnerverv, eventuelt ekspropriasjon. Kostnader knyttet til ren opparbeidelse vil beløpe seg
på om lag 40 mill., men dette inkluderer ikke kostnader knyttet til grunnerverv/ekspropriasjon.
Det er også knyttet kostnader til terrengendringer på skoletomta, samt teknisk infrastruktur
(vann/avløp).

Tomta ligger utenfor vekstområdet Eidsvoll sentrum, og er således ikke i tråd med miljømålet
om konsentrert utvikling innenfor tettstedet. I følge retningslinje R3 i RATP skal 80 % av
veksten i boliger og arbeidsplasser skje innenfor de prioriterte vekstområdene.

Plassering av skole i Trolldalen vil likevel neppe føre til økt bilbruk og at flere må busses til
skolen, siden mange boligområder også ligger nær Trolldalen. Men avstanden til svømmehall
medfører at elever må busses for å få svømmeundervisning.

Trolldalen er ikke et ideelt lokaliseringsalternativ men tomten er etter administrasjonens syn
akseptabel. I og med at Trolldalen-tomta allerede er regulert har ikke Fylkesmannen anledning
til å fremme innsigelse til dette alternativet slik at kommunen vil ha kontroll på videre prosess.

Selv om tomta er regulert til offentlig formål (skole og barnehage) er det i 
reguleringsbestemmelsene stilt krav om en utbyggingsplan som tillegg til rammesøknad, før 
utbygging av området. I tidligere nevnte sak 29/15, behandlet i kommunestyret den 
14.4.2015, er det drøftet hva dette kravet i praksis innebærer. Avhengig av hvordan begrepet 
«utbyggingsplan» blir tolket, kan dette eventuelt innebære krav om detaljreguleringsplan.

Det er ikke mulig å flytte skolekretsene slik at elever på vestsida av Vorma kan gå i Trolldalen,
til det er avstanden for stor. Det vil derfor være behov for å utvide elevkapasiteten på Ås skole
om noe tid, noe som igjen går på bekostning av dyrka mark. Arealkonflikten vil likevel være
lavere ved utvidelse av eksisterende bygg enn nybygg. Det medfører større kostnader å bygge
ut to skoler, men samtidig gir dette kommunen større fleksibilitet i skolekapasitet i forhold til
det boligpotensialet som i dag ligger til Eidsvoll sentrum med omegn. I et langsiktig
utbyggingsperspektiv kan en slik fleksibilitet være interessant.

3.  Alternativer

A. Rådmannens innstilling vedtas. 
B. Kommunen går videre med alternativ Tynsåkjordet.

4.  Konklusjon
På bakgrunn av vurderingene gjort ovenfor anses ikke eksisterende tomt på Vilberg med
rehabilitering og ekspropriasjon som et reelt alternativ, og det står nå mellom alternativene
Trolldalen og Tynsåk, slik rådmannen ser det. Av disse to er Trolldalen det alternativet som gir
en mest sikker fremdrift fordi tomta ligger i kommuneplanen som offentlig formål, og er
regulert.
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Vedlegg som følger saken:
1 Offentlig ettersyn av områderegulering - Vilberg - gbnr 18/1 m.fl. - Fylkesmannens 

uttalelse - Innsigelse
2 Om offentlig ettersyn av områderegulering Vilbergområde, Eidsvoll kommune
3 Om offentlig ettersyn av områderegulering Vilberg - Fylkesmannens svar
4 Saksfremlegg 14.4.2015 - Alternativer for utbygging av Vilberg skole

Utskrift av behandlet sak sendes til
Fylkesmannen i Oslo og Akershus



Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.06.2017  

 

Behandling 
 
Av 35 representanter var 35 til stede. 
 
Brev fra Fortidsminneforeningen datert 12.06.17 ble delt ut i møtet. 
 
 
Forslag fra Gunn Elin Blakkisrud (SP): 
 
Vilberg skole plasseres der skolen ligger i dag. 
 
 
Votering 
 
Forslaget fra Gunn Elin Blakkisrud fikk 1 stemme (SP 1) og falt. 
 
Formannskapets innstilling ble satt opp mot rådmannens innstilling og rådmannens 
innstilling fikk 10 stemmer (SP 5, SV 2, KRF 1, V 1 og MDG 1) og falt. 
 

Vedtak 

 
Det arbeides videre med å bygge ny barneskole på Tynsåk. 
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Utv.saksnr Utvalg Møtedato
123/16 Hovedutvalg for næring, plan og miljø 29.11.2016

Planid 023726200 Områdereguleringsplan Vilberg - ny 
andregangsbehandling

Rådmannens innstilling

Hovedutvalg for næring plan og miljø opphever sitt vedtak i PS 16/112 (15/1778) Planid 
023726200 - Områderegulering Vilberg - andregangs behandling, og fatter følgende vedtak:
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtas å legge alternativ A: Forslag til
områderegulering Vilberg ut til offentlig ettersyn. Plankartene er datert 10.10.2016, og
reguleringsbestemmelsene er datert 12.10.2016.

SAKSUTREDNING

1.  Saksopplysninger
Bakgrunn for saken

Forslag til Områderegulering for Vilberg var oppe til førstegangsbehandling i Hovedutvalg for
næring, plan og miljø (HNPM) den 23.08.2016. Saken ble sendt i retur til administrasjonen
med seks punkter som måtte endres før saken behandles på nytt. Informasjon om
planforslaget kan leses i vedlagte saksframlegg fra politisk behandling 23.08.2016, og i de 
øvrige vedlagte plandokumenter.

Behandling i møte for Hovedutvalg for næring, plan og miljø 23.08.2016:
«Planen sendes tilbake med krav om at følgende punkter endres før den på nytt kommer til
politisk behandling:

1. Områder til offentlig formål skal detaljreguleres.
2. Ravinedalen ved Tynsåkjordet skal reguleres til offentlig formål med mål om bruk til

uteoppholdsområde/lekeområde.
3. HNPM ber kommunestyret behandle sak om vern/rivning/flytting av Vilberg barneskole

før planen legges ut til offentlig ettersyn.
4. Område BBB endres til boligformål med høy utnyttelsesgrad. Boligtype avklares i

detaljregulering.
5. Arealet til ny barneskole skal reduseres betydelig. Det vises til Fylkesmannens uttalelse

til planprogrammet der FM forventet at arealet skulle reduseres vesentlig i forhold til
anslagene i planprogrammet.

6. HNPM ber kommunen om å henvende seg til AFK med ønske om felles flerbrukshall i
Vilbergområdet. HNPM mener den bør legges på AFKs område, slik at arealet som må
omdisponeres fra dyrka mark kan reduseres ytterligere.»

Administrasjonen har vurdert/besvart disse seks punktene, og saken var oppe til ny
behandling i Hovedutvalg for næring, plan og miljø 01.11.2016, se vedlagte
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saksfremlegg. Hovedutvalget fattet følgende vedtak i møtet:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10, med vilkårene A og B, vedtas å legge
alternativ A: Forslag til områderegulering Vilberg ut til offentlig ettersyn. Plankartene er
datert 10.10.2016, og reguleringsbestemmelsene er datert 12.10.2016.

Vilkår A: Plankartene oppdateres administrativ slik at område BU3 har begrensning som på
fremlagte kart med alternativ C, område LL1 utvides tilsvarende.

Vilkår B: Reguleringsbestemmelsenes § 2.11 endres til:
2.11 Jordsmonn og reetablering av jordbruksareal:
Der det er eksisterende åkermark skal det sammen med detaljreguleringsplan vedtas en
plan for oppbevaring/disponering av matjordmasser og senere bruk.

Planen skal minimum:
- Sikre at matjordmassene i størst mulig grad håndteres og mellomlagres på en måte som 
sikrer at disse kan gjenbrukes til reetablering eller nyetablering av jordbruksareal andre steder 
i kommunen.
-Sikre at matjordmassene blir brukt på en slik måte at de så langt det er mulig gir tilsvarende 
produksjonspotensial annet sted i kommunen.

Reguleringsbestemmelsene § 4.9.4 endres til:
4.9.4 utforming:
Utforming bestemmes i en detaljreguleringsplan.

Hovedutvalg for næring, plan og miljø ber ordfører fremme en sak for kommunestyret med
mål om nydyrking av kommunal eiendom på Minnesund. Prosjektet vi viser til er beskrevet
i vedlegget «reetablering av jordbruksareal», kapittel 4.2.1. Nydyrking initieres av
kommunen som utbygger for å kompensere for bortfall av matproduksjonsevnen som følge
av byggingen av ny skole på Tynsåk.

2.  Vurdering
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Administrasjonens kommentarer til fremlagte kart med alternativ C lagt frem i
hovedutvalgsmøtet:

Alternativ C tar utgangspunkt i at bygninger legges i skråningen mot ravinedalen. I geoteknisk
rapport er det anbefalt å legge bygningene på det flate området på tomten. Geoteknisk
rapport sier at det vil kreves kompensert fundamentering for å unngå peling. Det vil si at man
må grave ut tilsvarende mengde masse som det bygget veier for å unngå setninger. Det
innebærer en kjelleretasje i praksis under hele bygget. Ved å plassere et kompakt bygg i
skråningen, vil det være 8-9 meter høydeforskjell. Høydeforskjellen kan ikke løses ved å fylle
opp i forkant av bygget. Dersom man i tillegg bygger kjeller under hele bygget, for å unngå
setninger, vil vi da i bakkant ha 10-12 meter høy vegg mot terreng, det vil si fire etasjer under
bakken. Svært store deler av bygget vil ikke få dagslys. Arealene under bakken vil kun få
dagslys i front, med unntak av den nederste etasjen, som kun vil være kjelleretasje.
Undervisningsarealer bør ikke ligge mer enn 7-8 meter fra fasaden for å få tilfredsstillende
dagslys inn i undervisningsareal. Arealer til kortere opphold kan ligge lengre inn i bygget. Det
kan løses ved at bygget terrasseres inn i skråningen, men dette vil likevel føre til at vi får bare
én fasade med lys. Det vil derved være svært fordyrende og det vil kreve ekstra bevilgninger,
da kalkyler ikke har tatt høyde for slike fordyrende løsninger.

I tillegg til at det blir dyre konstruksjoner under bakken, vil det også føre til økt brutto/
nettofaktor som fører til at bygget blir større. Nettoareal er bruksarealer som 
undervisningsarealer, kontorer, lager osv., som er funksjoner som skal være i bygget. I tillegg 
kommer arealer som korridorer, tavlekott, sjakter til føringer, veggtykkelser, teknisk rom etc.
Nettoareal pluss disse tilleggsarealene er bruttoareal. Forholdet mellom bruttoareal og
nettoareal er brutto/nettofaktor. Brutto/nettofaktor beskriver hvor effektivt bygget er, og økt
brutto/nettofaktor vil fordyre bygget ytterligere. I budsjettet er det forutsatt brutto/nettofaktor
på 1,4. Slik vi har vurdert dette vil en bygning lagt i skråningen gi en brutto/nettofaktor på
minimum 1,7. Dersom brutto/nettofaktor økes fra 1,4 til 1,7, vil det påføre en ekstra kostnad
på 50 millioner for en tre-parallell skole. I tillegg kommer merkostnader for fordyrende
konstruksjoner som kan komme opp i 10 millioner i betongkonstruksjoner. Det økte
bygningsarealet vil øke driftskostnader på bygget med ca. 1,5 million pr år i byggets levetid. I
disse tallene er det ikke medregnet en eventuell flerbrukshall. En eventuell flerbrukshall vil få
tilsvarende vesentlig økte kostnader.

Rent geoteknisk vil en plassering i skråningen kunne føre til fordyrelser ved at deler av bygget
kommer under grunnvannsnivået. Dette vil føre til at man må ha vanntett støp under bakken
og risikerer at det må peles for å unngå oppdrift i bygget. Det vil føre til risiko for senkning av
grunnvannstanden og derved påfølgende setningsskader. En bygning lagt i skråningen vil også
måtte fundamenteres for skjevbelastning ved tilbakefylling. Dette vil kunne øke bygge-
kostnadene ytterligere. En slik løsning vil også være dyr ved at det blir svært store
gravemasser som må tas ut i byggegropen. Slakke graveskråninger gjør at det blir mye
uttransportering av masser og store kostnader for tiltransportering av masser, da eksisterende
masser ikke egner seg for tilbakefylling. Det vil være svært vanskelig å tallfeste disse
kostnadene før man har foretatt en prosjektering som viser geometri påbygget.

Terrassering av terrenget må i hovedsak skje ved at masser kjøres bort da det ikke kan legges
store fyllinger grunnet faren for setninger i området. Det er også vist til at deler av ravinedalen
kan benyttes til uteområde. Området er for bratt til å oppnå universell utforming. Det er vått
og uegnet til lekeplass. Det vil imidlertid være mulig å benytte et lite område til sklie og
akebakke om vinteren. Det vil også være vanskelig med tilsyn i friminuttene da området er
uoversiktlig. Alternativt må ravinedalen fylles opp. Dette vil være i strid med uttalelser fra
fylkesmannen samt at det er komplisert av geotekniske årsaker. Uten en fordyrende utfylling
av ravinedalen vil det ikke kunne regnes med som en del av skolen ute område.

Geoteknisk rapport konkluderer med at lokal stabilitet i ravinedalen nordøst på tomten ikke er
tilfredsstillende. Geoteknikerne anbefaler derfor at bygget plasseres på den østlige og sørlige
delen av tomten, og at vegetasjonen i ravinedalen opprettholdes for å unngå erosjon. Hvis det
planlegges å etablere fyllinger eller utgravninger på tomten skal stabilitet kontrolleres i
henhold til gjeldende regelverk, men i utgangspunktet er det med hensyn til setninger mest
fordelaktig å beholde dagens terrengnivå.
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Tomtestørrelse: Vilberg skole som i dag er to- parallell, har i dag en tomt på ca. 17 mål.
Parkering til ansatte og busser ligger utenfor dette arealet. Det har vært en gjengs oppfatning
at skoletomten på Vilberg skole har vært for trang. Dette var noe av årsaken, etter det
administrasjonen har forstått, til å flytte skolen til Tynsåkjordet. Hovedutvalget har foreslått å
legge ut 35 mål som skal dekke en treparallell skole med mulighet til å utvide til fire
paralleller. I dette arealet inngår også parkering, bussholdeplass og parkering til SFO samt 
areal nok til en flerbrukshall. Restarealer til skole sammenlignbart med Vilberg på 17 mål er da
ca. 24 mål. Det vil si at på dagens Vilberg skole er det ca. 48 m² pr elev, mens det på en
treparallell skole på Tynsåkjordet blir 44 m² pr elev, og på en fireparallell blir det 33 m2 pr
elev. Dette er areal inklusiv grunnflate til bygninger. I tillegg er deler av tomten så bratt at den
er vanskelig å utnytte grunnet universell utforming. Skal disse delene likevel tas i bruk som en
del av skolens uteareal, må det tas med i beregningene at store deler av arealet da vil gå med
til terrengtilpasninger og således ikke være brukbare til lek og uteopphold. Med bakgrunn i
dette vil antall kvadratmeter pr elev bli noe lavere enn tallene nevnt over, men det er
vanskelig å si eksakt hvor mye lavere, da det krever detaljprosjektering av skolen og
utearealene.

Illustrasjon av Langset skole plassert i planomådet for Vilberg skole.

Illustrasjonen over viser Langset skole med sine uteoppholdsarealer lagt oppå skoletomta på
Vilberg. Langset skole har plass til ca. 280 elever, Vilberg skole skal ha plass til ca. 540 elever
med muligheter for utvidelse til 720 elever. Illustrasjonen viser kun skolebygget og
skolegården på Langset, ikke parkeringsarealer eller område for skolebuss.
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Ved bygging av tre paralleller er skolens kapasitet sprengt i 2029. Med små endringer på
trinnene vil skolen bli sprengt før den tid. Alle trinnene er omtrent jevnstore i prognosen, og
erfaringsmessig vil det være relativt store variasjoner, så med all sannsynlighet vil en
treparallell skole være sprengt god tid før 2029. Tomten må være stor nok til å kunne utvide
dersom prognosene endres raskt, slik vi har sett fram til nå. Alternativt må vi ha en ny tomt
klar til å planlegge ny skole allerede i 2025.

I Planprogram for områderegulering av Vilbergområdet fastsatt av kommunestyret 10.11.2015
står det følgende: 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, skolebygg og dobbel gymnastikksal vil få et
bruksareal på ca. 7500 m².

Et skoleanlegg er en arbeidsplass for lærere, elever og andre ansatte ved skolen på dagtid, og
et anlegg som lokalbefolkningen, lag og foreninger bruker utenom skoletid. Skolens utearealer
er en del av nærmiljøets aktivitetstilbud, både med tanke på sport, lek og forskjellige
arrangementer.

Skolens utearealer har stor betydning for fysisk aktivitet og derigjennom barn og unges helse
og trivsel. Bakgrunnen er at barn og unge oppholder seg i stadig lengre tid på skolen, både i
undervisningssammenheng og i fritiden. Skoleanlegget må derfor legge til rette både for
organisert læringsarbeid, egenorganiserte aktiviteter i friminutt og SFO i tillegg til fritid for
ulike brukere. Uteanlegget med møblering og utstyr skal være tilgjengelig og brukbart for alle.

Studier viser at gode utearealer reduserer mengden vold, mobbing og uro blant elevene og
stimulerer trivsel, motivasjon og læringsevne. En godt utrustet skolegård, med rom for
positive aktiviteter, er sentralt i arbeidet for å redusere mobbing (Olweus programpakke mot
mobbing, ECICSB 1998). Dette støttes av erfaringer fra Sheffieldprosjektet i England (ECICSB
1998), som viser at mobbing reduseres kraftig når fellesarealene omformes til allsidige
utearealer der elevene kan finne en arena de trives i og behersker.

Funksjonskrav til skolens uteareal:
 gi rom for utøvelse av allsidig fysisk aktivitet
 gi rom for ulike typer sosial aktivitet
 gi trygghet og være trivselsskapende
 gi mulighet for endringer av det fysiske miljøet
 gi rom for å tilegne seg ny kunnskap og utøve virkelighetsnær læring
 gi rom for spenning og utfordringer
 gi lokal identitet

Andre krav til de fysiske omgivelsene:
 sikre best mulige solforhold
 skjerme mot de mest dominerende vindretningene
 unngå forurensede områder og områder med kald luft
 trafikksikre omgivelser i en radius på 200 meter fra skolen
 universell utforming

Et variert og godt tilrettelagt uteareal ved skolen kan ha flere positive effekter:
 gir et variert opplæringsmiljø
 gir muligheter for allsidige bevegelsesaktiviteter
 gir muligheter for sosial læring gjennom samhandling
 utgjør et attraktivt møtested for lokalbefolkningen
 kan bidra til å redusere vold, mobbing og uro blant elevene
 virker stimulerende på trivsel, motivasjon og læring

3.  Alternativer
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Alternativ A: Arealet på Tynsåkjordet reduseres med 11,73 dekar i nord, og dette blir liggende
som LNF-areal slik det er i dag.
Alternativ B: Arealet på Tynsåkjordet reduseres med ca. 20 dekar i sør og nord.
Alternativ C: som foreslått av HNPM, arealet på Tynsåkjordet reduseres med ca. 24 dekar

4.  Konklusjon
Det er vanskelig å kunne anbefale å bygge en skole på tomten slik den er foreslått fra
Hovedutvalg for næring plan og miljø i møte 01.11.2016, da det vil gi et for lite og vanskelig 
utnyttbart uteareal og at det vil være risikofylt og uforsvarlig økonomisk. Hovedutvalgets 
forslag vil gi utfordringer i forhold til å få etablert gode uteområder rundt skolen som skal 
fungere godt både til undervisning og lek, samt til idrett og som nærmiljøanlegg og 
arrangementsarena. Forskning viser at gode utearealer på skolene reduserer mengden vold, 
mobbing og uro blant elevene og stimulerer trivsel, motivasjon og læringsevne.

Kommunestyret har fastsatt et planprogram som sier at nødvendig areal til en barneskole med
550 elever er omlag 40 dekar. Det bør prosjekteres videre før man kan se hvordan
tomteutformingen får konsekvenser for sluttresultatet. Når man har kommet lengre i
prosjekteringen vil man kunne se hva som er nødvendig og hensiktsmessig areal å
detaljregulere. Man unngår da å planlegge en skole som er fordyrende og i tillegg lite
hensiktsmessig, og man sikrer seg at man kun tar nødvendig areal til skolen. Den videre
prosjekteringen av skolen skal godkjennes av byggekomiteen, både underveis og endelig, og
detaljreguleringen skal først behandles for utleggelse til offentlig ettersyn i hovedutvalget, og
vedtas endelig av kommunestyret etter offentlig ettersyn.

Et av argumentene for å flytte nye Vilberg barneskole til Tynsåkjordet, var at tomta på dagens
Vilberg barneskole oppleves som trang. Med bakgrunn i de arealberegningene vist tidligere i
dette saksfremlegget under punkt 2 vurdering, vil man kunne risikere både å ta med seg dette
problemet og også forsterke det, hvis man ikke setter av tilstrekkelig areal til skoletomt på
Tynsåkjordet.

Rådmannen anbefaler derfor å legge ut områdereguleringsplan alternativ A som foreslått i
saksfremlegget til Hovedutvalg for næring plan og miljø i møte 01.11.2016 med krav om 
detaljregulering av skoletomta på Tynsåkjordet til offentlig ettersyn. Man vil da kunne 
prosjektere en skole ut fra tomtens beskaffenhet for å oppnå en forsvarlig pris på skolen, og
man kan i detaljreguleringen begrense utearealet til det som er nødvendig for å få til gode 
uteområder som fylkesmannen også presiserer i sine uttalelser til planprogrammet: For 
alternativ C forutsetter Fylkesmannen at kommunen vurderer forslag som minimerer inngrep i 
verdifull dyrka jord og natur-/ravineområder, jf. tidligere uttalelse. Effektiv arealbruk må også 
sikre gode utearealer til skolen, og områdeplanen må bidra til god tettstedutvikling.

Vedlegg som følger saken:
1 Saksfremlegg ved ny førstegangs behandling
2 Plankart - alternativ A
3 Plankart - alternativ B
4 Reguleringsbestemmelser
5 Planbeskrivelse
6 Saksframlegg førstegangs behandling 23.08.16
7 Saksprotokoll HNPM 23.08.16
8 Vedtatt planprogram
9 Oppsummering fra åpent møte 17.08.15
10 Kopi av innkomne merknader
11 Merknader ved oppstart med kommentarer
12 Merknadskart
13 Varslingsbrev 15.06.15
14 Varslingsbrev 07.09.15
15 Vegtegninger
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16 Overvann
17 Landskapsanalyse kart
18 Landskapsanalyse
19 Konsekvensutredning for transport
20 Konsekvensutredning barn og unges oppvekstvilkår
21 Konsekvensutredning arealbruk ny skole
22 Konsekvensutredning naturmiljø
23 ROS-analyse
24 Datarapport fra grunnundersøkelse, Vilberg skole i Tynsåkvegen
25 Geotekniske vurderinger for Vilberg skole på Tynsåkjordet
26 Geotekniske vurderinger for Vilberg ungdomsskole
27 Skisse av anbefalt plassering av skolebygg basert på geotekniske vurderinger for Vilberg 

skole på Tynsåkjordet
28 Reetablering av jordbruksareal



Saksprotokoll i Hovedutvalg for næring, plan og miljø - 29.11.2016

Behandling

Av 13 representanter var 13 til stede.

Forslag fra AP/SP/SV:

Hovedutvalg for næring plan og miljø opphever sitt vedtak i PS 16/112 (15/1778) Planid
023726200 - Områderegulering Vilberg - andregangs behandling, og fatter følgende 
vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10, med vilkårene 1 og 2, vedtas å legge 
alternativ A: Forslag til områderegulering Vilberg ut til offentlig ettersyn. Plankartene er 
datert 10.10.2016, og reguleringsbestemmelsene er datert 12.10.2016.

Vilkår 1: Endring av reguleringsbestemmelsene 
§ 2.11 endres til:
2.11 Jordsmonn og reetablering av jordbruksareal:
Der det er eksisterende åkermark skal det sammen med detaljreguleringsplan vedtas en
plan for oppbevaring/disponering av matjordmasser og senere bruk.
Planen skal minimum:
- Sikre at matjordmassene håndteres og mellomlagres på en måte som sikrer at disse kan 
gjenbrukes til reetablering eller nyetablering av jordbruksareal andre steder
i kommunen.
-Sikre at matjordmassene blir brukt på en slik måte at de så langt det er mulig gir 
tilsvarende produksjonspotensial annet sted i kommunen.

§ 4.9.4 endres til:
4.9.4 utforming:
Utforming bestemmes i en detaljreguleringsplan.

Vilkår 2: Nydyrking
For å kompensere for tapt matproduksjonspotensial som følge av skoleutbygging på 
Tynsåkjordet skal kommunen som utbygger nydyrke kommunal eiendom på Minnesund 
som beskrevet i vedlegget «Reetablering av jordbruksareal, kapittel 4.2.1.», som fulgte 
områdereguleringsplansaken ved behandling i HNPM 1.11.16. Dokumentet er datert 
13.1.2016. 

Før sluttbehandling av områdereguleringsplanen fremmes det en sak med ulike alternativer 
for gjennomføring av prosjektet med tilhørende fremdriftsplan. 

Vilkår 2 oversendes formannskap og kommunestyret for behandling dersom det er 
nødvendig for å få fremmet en slik sak.  

Votering

Rådmannens innstilling med forslag fra AP/SP/SV ble enstemmig vedtatt. 



Vedtak

Hovedutvalg for næring plan og miljø opphever sitt vedtak i PS 16/112 (15/1778) Planid 
023726200 - Områderegulering Vilberg - andregangs behandling, og fatter følgende 
vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10, med vilkårene 1 og 2, vedtas å legge 
alternativ A: Forslag til områderegulering Vilberg ut til offentlig ettersyn. Plankartene er 
datert 10.10.2016, og reguleringsbestemmelsene er datert 12.10.2016.

Vilkår 1: Endring av reguleringsbestemmelsene 
§ 2.11 endres til:
2.11 Jordsmonn og reetablering av jordbruksareal:
Der det er eksisterende åkermark skal det sammen med detaljreguleringsplan vedtas en
plan for oppbevaring/disponering av matjordmasser og senere bruk.
Planen skal minimum:
- Sikre at matjordmassene håndteres og mellomlagres på en måte som sikrer at disse kan 
gjenbrukes til reetablering eller nyetablering av jordbruksareal andre steder
i kommunen.
-Sikre at matjordmassene blir brukt på en slik måte at de så langt det er mulig gir 
tilsvarende produksjonspotensial annet sted i kommunen.

§ 4.9.4 endres til:
4.9.4 utforming:
Utforming bestemmes i en detaljreguleringsplan.

Vilkår 2: Nydyrking
For å kompensere for tapt matproduksjonspotensial som følge av skoleutbygging på 
Tynsåkjordet skal kommunen som utbygger nydyrke kommunal eiendom på Minnesund 
som beskrevet i vedlegget «Reetablering av jordbruksareal, kapittel 4.2.1.», som fulgte 
områdereguleringsplansaken ved behandling i HNPM 1.11.16. Dokumentet er datert 
13.1.2016. 

Før sluttbehandling av områdereguleringsplanen fremmes det en sak med ulike alternativer 
for gjennomføring av prosjektet med tilhørende fremdriftsplan. 

Vilkår 2 oversendes formannskap og kommunestyret for behandling dersom det er 
nødvendig for å få fremmet en slik sak.  
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Planid. 023726200 - Områderegulering Vilberg – ny førstegangs 
behandling

Rådmannens innstilling

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtas å legge alternativ A: Forslag til 
områderegulering Vilberg ut til offentlig ettersyn. Plankartene er datert 10.10.2016, og 
reguleringsbestemmelsene er datert 12.10.2016. 

SAKSUTREDNING

1.  Saksopplysninger
Oppsummering av saken
Forslag til Områderegulering for Vilberg var oppe til førstegangs behandling i Hovedutvalg for 
næring, plan og miljø (HNPM) den 23.08.2016. Saken ble sendt i retur til administrasjonen 
med seks punkter som måtte endres før saken behandles på nytt. 

Informasjon om planforslaget kan leses i vedlagte saksframlegg fra politisk behandling 
23.08.2016, og i de øvrige vedlagte plandokumenter. Ved en inkurie ble ikke det ene 
vedlegget med geotekniske vurderinger for ny Vilberg skole lagt ved til forrige behandling.
Dette er nå rettet opp, og dokumentet ligger som vedlegg nr. 15 til saken.

Behandling i møte for Hovedutvalg for næring, plan og miljø 23.08.2016:

«Planen sendes tilbake med krav om at følgende punkter endres før den på nytt kommer til 
politisk behandling:

1. Områder til offentlig formål skal detaljreguleres.
2. Ravinedalen ved Tynsåkjordet skal reguleres til offentlig formål med mål om bruk til 

uteoppholdsområde/lekeområde.
3. HNPM ber kommunestyret behandle sak om vern/riving/flytting av Vilberg barneskole 

før planen legges ut til offentlig ettersyn.
4. Område BBB endres til boligformål med høy utnyttelsesgrad. Boligtype avklares i 

detaljregulering.
5. Arealet til ny barneskole skal reduseres betydelig. Det vises til Fylkesmannens uttalelse 

til planprogrammet der FM forventet at arealet skulle reduseres vesentlig i forhold til 
anslagene i planprogrammet.

6. HNPM ber kommunen om å henvende seg til AFK med ønske om felles flerbrukshall i 
Vilbergområdet. HNPM mener den bør legges på AFKs område, slik at arealet som må 
omdisponeres fra dyrka mark kan reduseres ytterligere.»
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2. Vurdering
Nedenfor følger administrasjonens vurdering/besvarelse av HNPMs vedtak:

1. Felt offentlig formål BU1-2 omfattes i dag allerede av en bebyggelsesplan, og 
administrasjonen ser det ikke som nødvendig å kreve detaljregulering her. På felt 
offentlig formål BU4 er det planlagt utvidelse av eksisterende ungdomsskole med 
byggestart i januar 2017. Denne utvidelsen kan gjøres innenfor gjeldende regulering og 
derfor vil det være lite å oppnå ved krav om detaljregulering her. For BBH Barnehage 
vil det også her være lite å hente ved detaljregulering, så lenge bruken er i tråd med 
gjeldende regulering. Hvis det blir aktuelt med annen bruk enn barnehage vil det bli 
stilt krav om detaljregulering.

Administrasjonen foreslår derfor at det kun legges inn krav om detaljregulering på 
offentlig formål BU3. Resten av områdene avsatt til offentlig formål vil kunne utvikles 
uten krav om detaljregulering. 

2. Arealet i ravinedalen er for bratt til å kunne medregnes i lekeområde eller 
uteoppholdsareal, og kan derfor ikke regnes med i utearealet rundt skolen på grunn av 
krav til universell utforming. Området er heller ikke egnet for utbygging på grunn av 
fare for ras. I tillegg er ravinedalen klassifisert som viktig naturtype og er gitt verdi C, 
lokalt viktig med middels verdi. Fylkesmannen har i sin uttalelse bedt om at kommunen 
vurderer forslag som minimerer inngrep i natur-/ravineområder. Det vil derfor være lite 
å oppnå ved å ta dette inn som byggeområde offentlig formål.

Vegetasjonen bør av hensyn til geoteknisk stabilitet bevares, men det antas at en 
tilbakeføring av tidligere beitemark til eng/gress vil kunne fungere. Slik vil man kunne 
bruke ravinedalen til akebakke/skibakke selv om den reguleres til naturområde. Det 
legges inn i bestemmelsene at det tillates mindre konstruksjoner knyttet til områdenes 
bruk som uteområder for nærliggende skoler, samt at det tillates en tilbakeføring av 
tidligere beitemark til eng/gress. Administrasjonen foreslår derfor ingen endringer i 
arealformål, men bestemmelsene tillater tilrettelegging for lekeområde.

3. I planprogrammet som ble fastsatt i kommunestyret den 10.11.2015 er det lagt opp til 
at Vilberg skole skal reguleres til bevaring. Dette har sammenheng med gjeldende 
kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Eidsvoll, der Vilberg skole har fått 
bevaringskategori 2 - bevaringsverdig, det vil si at detaljer og særpreg beholdes og at 
den skal reguleres til hensynssone bevaring etter plan- og bygningslovens § 11-8 c.
Skalaen går fra 1-4 hvor 1 har høyest verneverdi. Disse kategoriene skal være viktige 
styringsredskaper for saksbehandlingen i kommunen og ved endring av arealplan skal 
disse vurderingene tas i betraktning. Dersom HNPM vedtar å legge planforslaget ut til 
offentlig ettersyn uten bevaring, kan Akershus fylkeskommune sannsynligvis komme 
med innsigelse til forslaget ettersom det ikke er i tråd med det fastsatte 
planprogrammet. Akershus fylkeskommune har i sin uttalelse skrevet at de 
«…forutsetter at anbefalingene til kommunedelplanen for kulturminner og kulturmiljøer 
følges ved utarbeidelse av planen, og at minimum Vilberg skole og Eidsvoll 
videregående skole reguleres med hensynssone med formål bevaring».

En nærmere vurdering av verneverdien bør derfor utredes i detaljreguleringsplanen for 
felt B. Administrasjonen foreslår derfor at spørsmålet om vern/riving/flytting behandles 
i forbindelse med detaljregulering av dette feltet.

4. Område BBB endres til boligformål B. Betegnelsen blokkbebyggelse fjernes fra 
bestemmelser og plankart. Administrasjonen anbefaler at boligtype og utnyttelsesgrad 
avklares i detaljregulering, men at høyde og krav om parkering under terreng står.

5. Uttalelsen fra Fylkesmannen er feilsitert i vedtaket fra HNPM. Fylkesmannen sier i første 
uttalelse av 01.07.2015:
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«Vi ber derfor at kommunen vurderer om planområdet kan strammes inn slik at 
omdisponering av dyrka mark blir så liten som mulig, og at evt. midlertidige 
byggeområder tilbakeføres til dyrka mark av god kvalitet.» 

I tilleggsuttalelsen av 08.09.2015 står det: 
«For alternativ C forutsetter Fylkesmannen at kommunen vurderer forslag som 
minimerer inngrep i verdifull dyrka jord og natur-/ravineområder, jf. vår tidligere 
uttalelse. Effektiv arealbruk må også sikre gode utearealer til skolen, og områdeplanen 
må bidra til god tettstedsutvikling.»  

Med bakgrunn i de geotekniske undersøkelsene er det mest optimalt å legge 
skolebygget på det flate terrenget i sør og øst. Når man skal redusere arealet med 
dyrka mark, vil det derfor være områdene med hellende terreng som er mest 
hensiktsmessig å ta ut, mht. skolebygg og skolens uteareal. Det legges frem to 
alternativer som reduserer beslaget av dyrka mark: 

Alternativ A reduserer arealet i nord med 11,73 dekar. I konklusjonen fra rapporten 
om geotekniske vurderinger (vedlegg 15) anbefaler Rambøll at skolen legges på den 
østlige og sørlige delen av tomta. I vedlegg 25 er det en skisse som viser anbefalt 
plassering av skolebygget. I uttalelsen fra Fylkesmannen poengteres det at arealbruken 
også må sikre gode utearealer til skolen. På grunn av topografi og grunnforhold på 
skoletomta, og krav til universelt utformet uteareal vil dette være det beste alternativet 
med hensyn til skolen. Administrasjonen mener at det er viktig å avsette tilstrekkelig 
areal nå, men det vil likevel være muligheter for å innskrenke arealet ytterligere i en 
detaljreguleringsprosess. Samlet areal for skoletomt inklusiv stoppested for skolebusser 
er ca. 52 dekar.     

Alternativ B reduserer arealet med om lag 20 dekar, og viser et forslag hvor skolen 
kan legges på det området som Rambøll anbefaler for plassering av bygg mht. 
stabilitet. Arealet med dyrka mark er her foreslått redusert i den sørvestre og nordlige 
delen av tomta. Dette alternativet svarer ut HNPM sitt vedtak og gir en betydelig 
reduksjon i beslaget av dyrka mark, men gir flere inneklemte LNF-areal. Samlet areal 
for skoletomt inklusiv stoppested for skolebusser er ca. 43 dekar.

Administrasjonen anbefaler alternativ A. 

6. Foreløpig ligger det ikke inne budsjettforslag til bygging av en flerbrukshall i tilknytning 
til ny skole i handlingsplanen. Utgangspunktet for bygging av ny skole på Vilberg er 
ordinær gymsal. HNPM kan bestemme om det skal settes av arealer til en flerbrukshall 
eller ikke. Spørsmål om samarbeid med Akershus fylkeskommune angående bygging av 
flerbrukshall i forbindelse med en ny skole er en relevant problemstilling, og 
byggekomiteen vil behandle dette spørsmålet i møte den 25.10.2016.

Administrasjonen har for øvrig vært i kontakt med eiendomsforetaket til Akershus 
fylkeskommune (AFK eiendom FKF) vedrørende et mulig samarbeid om en felles 
flerbrukshall. Det er ikke mottatt svar fra fylkeskommunen angående dette spørsmålet. 

Administrasjonen mener at kommunen bør la den videre prosessen for 
Områderegulering for Vilberg gå videre uten å vente på avklaring om et felles 
samarbeid om flerbrukshall. 

Som følge av denne vurderingen er det foreslått følgende endringer i planforslaget:

1. Det legges inn krav om detaljregulering på område BU3, ny skoletomt på Tynsåkjordet.
2. GN1 – Naturområde blir stående med samme formål, men bestemmelsene endres slik 

at det er tillatt å tilbakeføre tidligere beitemark til eng/gress for at man i større grad 
kan bruke området til lek og aktivitet som for eksempel ski- eller akebakke. 

3. Område BBB endres til B (boligformål) og betegnelsen blokkbebyggelse endres til 
boligbebyggelse. Dette er justert i plankartet og bestemmelsene.
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4. Det legges frem to alternative planforslag for avgrensning av arealet til ny skole på 
Tynsåkjordet. Alternativ A reduserer beslaget av dyrka mark i nord, og er det 
alternativet som er mest optimalt med tanke på plassering av skolebygg og skolens 
uteområder. Alternativ B reduserer beslaget av dyrka mark i sørvest og i nord, og det 
blir liggende et inneklemt LNF-areal mellom skoletomta og boligbebyggelsen i sørvest. 

5. Planforslaget legger til rette for en standard barneskole med gymsal, og ikke
flerbrukshall på skoletomta.

Bestemmelser og planbeskrivelse vil bli oppdatert etter hvilket vedtak som blir gjort, før det 
legges ut til offentlig ettersyn.

3.  Alternativer
Administrasjonen legger frem to alternativer for behandling. De nevnte endringene ovenfor 
gjelder for begge alternativene, men når det gjelder redusering av dyrka mark legger 
administrasjonen frem følgende alternativer:

Alternativ A: Arealet på Tynsåkjordet reduseres med 11,73 dekar i nord, og dette blir liggende
som LNF-areal slik det er i dag. 

Alternativ B: Arealet på Tynsåkjordet reduseres med ca. 20 dekar i sør og nord.

4.  Konklusjon
Vedtaket til HNPM er fulgt opp slik administrasjonen har vurdert det mest hensiktsmessig.

Planforslaget legger til rette for en utbygging av ny barneskole på Tynsåkjordet, samt en
utvidelse av eksisterende ungdomsskole og barnehage på Vilberg. I tillegg legges det opp til en
utbygging og fortetting av den gamle skoletomta, samt i de tilgrensende boligområdene. Som
et av de prioriterte tettstedene i Akershus, i tillegg til nærheten til sentrum og
kollektivknutepunktet Eidsvoll stasjon, skoler og barnehage, er dette langt på vei i tråd med
gjeldende retningslinjer for utbygging av boligområder og sentrumsområder. Planforslaget
legger til rette for en arealeffektiv utnyttelse av boligområdene og vil derfor være et viktig
tilskudd til tettstedsutviklingen i Eidsvoll sentrum/Sundet.

Rådmannen anbefaler at alternativ A, forslag til Områdereguleringsplan for Vilberg legges ut 
til offentlig ettersyn med ovennevnte endringer. 

Vedlegg som følger saken:
1 Planbeskrivelse
2 Reguleringsbestemmelser
3 Plankart - alternativ A
4 Plankart - alternativ B
5 Vedtatt planprogram
6 ROS-analyse
7 Merknadskart
8 Merknader ved oppstart med kommentarer
9 Kopi av innkomne merknader
10 Oppsummering fra åpent møte 17.08.15
11 Varslingsbrev 15.06.15
12 Varslingsbrev 07.09.15
13 Reetablering av jordbruksareal
14 Geotekniske vurderinger for Vilberg ungdomsskole
15 Geotekniske vurderinger for Vilberg skole på Tynsåkjordet
16 Datarapport fra grunnundersøkelse, Vilberg skole i Tynsåkvegen
17 Konsekvensutredning naturmiljø
18 Konsekvensutredning arealbruk ny skole
19 Konsekvensutredning barn og unges oppvekstvilkår
20 Konsekvensutredning for transport
21 Landskapsanalyse
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22 Landskapsanalyse kart
23 Overvann
24 Vegtegninger
25 Skisse av anbefalt plassering av skolebygg basert på 

geotekniske vurderinger for Vilberg skole på Tynsåkjordet
26 Saksframlegg førstegangs behandling 23.08.16
27 Saksprotokoll HNPM 23.08.16

Utskrift av behandlet sak sendes til



Saksprotokoll i Hovedutvalg for næring, plan og miljø - 01.11.2016

Behandling

Av 13 representanter var 13 til stede.

Forslag fra AP, SP og SV: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10, med vilkårene A og B, vedtas å legge 
alternativ A: Forslag til områderegulering Vilberg ut til offentlig ettersyn. Plankartene er 
datert 10.10.2016, og reguleringsbestemmelsene er datert 12.10.2016.

Vilkår A: Plankartene oppdateres administrativ slik at område BU3 har begrensning som på 
fremlagte kart med alternativ C, område LL1 utvides tilsvarende.

Vilkår B: Reguleringsbestemmelsenes § 2.11 endres til:

2.11 Jordsmonn og reetablering av jordbruksareal:

Der det er eksisterende åkermark skal det sammen med detaljreguleringsplan vedtas en 
plan for oppbevaring/disponering av matjordmasser og senere bruk.

Planen skal minimum:

 Sikre at matjordmassene i størst mulig grad håndteres og mellomlagres på en måte 
som sikrer at disse kan gjenbrukes til reetablering eller nyetablering av 
jordbruksareal andre steder i kommunen.

 Sikre at matjordmassene blir brukt på en slik måte at de så langt det er mulig gir 
tilsvarende produksjonspotensial annet sted i kommunen.

Reguleringsbestemmelsene § 4.9.4 endres til:

4.9.4 utforming:

Utforming bestemmes i en detaljreguleringsplan.

Omforent forslag:

Hovedutvalg for næring, plan og miljø ber ordfører fremme en sak for kommunestyret med 
mål om nydyrking av kommunal eiendom på Minnesund. Prosjektet vi viser til er beskrevet 
i vedlegget «reetablering av jordbruksareal», kapittel 4.2.1. Nydyrking initieres av 
kommunen som utbygger for å kompensere for bortfall av matproduksjonsevnen som følge 
av byggingen av ny skole på Tynsåk.

Votering

Forslaget fra AP, SP og SV ble satt opp mot rådmannens innstilling og ble vedtatt med 
8 (AP 4, SP 2, SV 1, MDG 1) mot 5 stemmer (H 3, FRP 2).

Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 



Vedtak

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10, med vilkårene A og B, vedtas å legge 
alternativ A: Forslag til områderegulering Vilberg ut til offentlig ettersyn. Plankartene er 
datert 10.10.2016, og reguleringsbestemmelsene er datert 12.10.2016.

Vilkår A: Plankartene oppdateres administrativ slik at område BU3 har begrensning som på 
fremlagte kart med alternativ C, område LL1 utvides tilsvarende.

Vilkår B: Reguleringsbestemmelsenes § 2.11 endres til:

2.11 Jordsmonn og reetablering av jordbruksareal:

Der det er eksisterende åkermark skal det sammen med detaljreguleringsplan vedtas en 
plan for oppbevaring/disponering av matjordmasser og senere bruk.

Planen skal minimum:

 Sikre at matjordmassene i størst mulig grad håndteres og mellomlagres på en måte 
som sikrer at disse kan gjenbrukes til reetablering eller nyetablering av 
jordbruksareal andre steder i kommunen.

 Sikre at matjordmassene blir brukt på en slik måte at de så langt det er mulig gir 
tilsvarende produksjonspotensial annet sted i kommunen.

Reguleringsbestemmelsene § 4.9.4 endres til:

4.9.4 utforming:

Utforming bestemmes i en detaljreguleringsplan.

Hovedutvalg for næring, plan og miljø ber ordfører fremme en sak for kommunestyret med 
mål om nydyrking av kommunal eiendom på Minnesund. Prosjektet vi viser til er beskrevet 
i vedlegget «reetablering av jordbruksareal», kapittel 4.2.1. Nydyrking initieres av 
kommunen som utbygger for å kompensere for bortfall av matproduksjonsevnen som følge 
av byggingen av ny skole på Tynsåk.
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Planid 023726200 - Områderegulering Vilberg - førstegangs 
behandling

Rådmannens innstilling

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-10 vedtas å legge forslag til Områderegulering 
Vilberg ut til offentlig ettersyn. Plankartet er datert 30.06.2016, og reguleringsbestemmelsene 
er datert 11.08.2016.

SAKSUTREDNING

1.  Saksopplysninger
Bakgrunn for saken
Asplan Viak har vært engasjert av Eidsvoll kommune for å utarbeide forslag til ny områdeplan 
for Vilbergområdet. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for:

 Bygging av ny Vilberg barneskole inklusive flerbrukshall/gymnastikksal på Tynsåkjordet
 Videreutvikling av Vilberg ungdomsskole innenfor dagens skoleområde
 Omdisponere eksisterende Vilberg barneskole til boligformål
 Fortetting av to eksisterende boligområder
 Utbedring av eksisterende vegnett og kryss

Arealene som er foreslått regulert til offentlig formål kan utvikles videre uten at de må 
detaljreguleres, 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. 

Beskrivelse av planområdet
Planområdet utgjør totalt ca. 388 dekar (daa). 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. 
Planområdet består av landbruksareal, barnehage, skolebygg, idrettsanlegg, trafikkareal og 
private eneboliger med romslige hager. 
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Nødvendig areal til den nye Vilberg barneskole utgjør om lag 46 daa. Planområde til ny Vilberg 
barneskole viser imidlertid et større areal med tanke på fremtidig utvidelse av skolen. Totalt 
utgjør dette 62 daa. 

Planprosessen
I forkant av områdereguleringen har kommunen vurdert ulike plasseringer av ny Vilberg skole, 
og i planprogrammet ble det vedtatt å legge skolen på Tynsåkjordet. Planforslaget er delvis i 
samsvar med kommuneplanen, bortsett fra dagens Vilberg skole som foreslås endret til 
boligformål og LNF-området som foreslås omdisponert til byggeformål for ny Vilberg 
barneskole. På bakgrunn av forslaget om ny skoletomt skal planforslaget konsekvensutredes. 

Planprogrammet ble sendt på høring juni-august 2015 samtidig som det ble sendt ut varsel om 
oppstart av planarbeid til berørte parter, grunneiere og naboer. Høring av planprogram ble 
annonsert i Eidsvoll Ullensaker blad og på kommunens nettsider.

Det ble avholdt et åpent møte ved planoppstart/høring av planprogrammet og det har vært 
gjennomført et «fremtidsverksted» med elevrådet på Vilberg skole høsten 2015. 

Beskrivelse av planforslaget
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. 

Det skal tilrettelegges for ny barneskole på Tynsåkjordet med mulighet for framtidig utvidelse, 
inkludert dobbel gymnastikksal eller flerbrukshall. Forslaget legger til rette for utvidelse av 
dagens barnehage på Vilberg, samt en utvidelse av Vilberg ungdomsskole. 

Arealet som er foreslått regulert fra LNF-formål til byggeområde til ny skole og tilhørende 
infrastruktur på Tynsåkjordet er på ca. 62 daa. I tillegg er det foreslått å regulere LNF-arealet i 
ravinen vest for skoletomta til Naturområde, ca. 34 daa. Totalt utgjør omdisponering av dyrka 
mark til annet formål ca. 62 daa. 

Innenfor dagens skoleområde på Vilberg vil det legges til rette for fortetting i form av 
blokkbebyggelse (felt BBB), samtidig som det eldste bygget på Vilberg skole vil reguleres til 
bevaring. Området foran den gamle skolen er foreslått regulert til offentlig lekeplass, slik at 
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man sikrer bruken av området for barn og unge. Det er i planbeskrivelsen illustrert muligheten 
for blokker på 5 etasjer med til sammen 146 leiligheter innenfor felt BBB. Innenfor felt BKS1 
og BKS2 (se forslag til plankart) vil det legges til rette for konsentrert småhusbebyggelse. Det 
legges inn hensynssone bevaring på boligene i Tynsåkvegen 20 og 22. Tidligere regulering til 
bevaring av de eldste byggene på Eidsvoll vgs. videreføres i ny områdeplan. 

For skolebussene til nye Vilberg skole er det foreslått regulert en egen busslomme/
kollektivplass (felt SKH) godt utenfor kjørevegen, mens bussene 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. 

Forholdene for gående og syklende forbedres ved at det etableres ny gang- og sykkelveg fra 
Hagalykkja til Tynsåk. Det foreslås også en gang- og sykkelveg videre til Sundgata i stedet for 
dagens fortau. Dette vil gi en sammenhengende gang- og sykkelveg fra den nye skolen og ned 
til Sundgata, noe som vil gi bedre trafikksikkerhet for barn og unge innenfor planområdet. 

Det mangler i dag 210 meter med gang- og sykkelveg mellom Hagalykkja/Helge Neumanns 
veg og den nye skoletomta. På denne strekningen er det foreslått regulert inn gang- og 
sykkelveg på nordsiden av Tynsåkvegen. Dette for å redusere antall vegkryssinger for 
skolebarn og gjøre skolevegen tryggere for gående og syklende. Denne løsningen vil kreve 
areal fra eiendommene som ligger nord for Tynsåkvegen på denne strekningen. Det er 
eiendommene gbnr. 17/23, 18/168, 18/22, 18/38 og 18/59 som vil bli berørt av denne gang-
og sykkelvegen. Avstanden fra bolighusene til kjørevegen vil fremdeles være den samme som i 
dag. Se vedlegg 22 (vegtegning W01) som viser grunnerverv for gang- og sykkelvegen.

For å unngå å beslaglegge så mye areal av de nordlige eiendommene er det vurdert et 
alternativ med flytting av senterlinja på Tynsåkvegen. Dette vil føre til et mer omfattende 
arbeid og kostnadene vil bli større enn om man legger gang- og sykkelvegen på nordsiden av 
Tynsåkvegen slik det er vist i planforslaget.

For ytterligere informasjon om planforslaget, se vedlagte planbeskrivelse med vedlegg.

Forholdet til gjeldende planer og retningslinjer
Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF-formål, nåværende bolig, nåværende 
og fremtidig offentlig eller privat tjenesteyting. Planområdet omfattes også av 
kommunedelplan for Sundet fra 1990. 

Planområdet omfattes av deler av fem reguleringsplaner med endringer, hvor store deler av 
området er omfattet av reguleringsplan for Sundgården med omgivelser (1961). Der hvor de 
eksisterende planene overlappes av områdereguleringen vil de bli opphevet ved vedtak av 
denne områdereguleringsplanen. 

  Gang- og sykkelveg langs Tynsåkvegen
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Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) skal 
bidra til å oppnå bedre samordning av arealplanlegging og transportplanlegging. 
Planretningslinjene er tilpasset gjennom Regional plan for areal og transport i Oslo og 
Akershus (2015), og har som hovedmål at Osloregionen skal være en konkurransedyktig og 
bærekraftig region i Europa. Planen legger opp til at den forventede befolkningsveksten skal 
håndteres gjennom et mer konsentrert utbyggingsmønster og en større satsing på 
kollektivtransport, sykkel og gange, da dette gir best mulighet til å redusere klimagassutslipp 
og nedbygging av grønne arealverdier, bedre fremkommeligheten i transportsystemet, og 
utvikle attraktive byer og tettsteder.

Planforslaget utgjør en fortetting med tanke på økt befolkningsvekst i tettstedet Sundet.
Planforslaget anses derfor å være i tråd med planretningslinjene og regional plan for areal og 
transport i Oslo og Akershus.

Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for barn- og unge i planleggingen (1989) skal sikre et
oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og som
har de fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til enhver tid er i samsvar med eksisterende 
kunnskap om barn og unges behov. Planforslaget vil gi bedre trafikksikkerhet for barn og unge 
innen planområdet.  Det gir en ny universelt utformet skole i et åpent grønt landskap med 
tryggere skoleveger, forbedrede og nye gang- og sykkelveger.

Konsekvensutredninger
Ettersom en del av forslaget til områdereguleringsplanen ikke er i samsvar med vedtatt 
kommuneplan utløses krav om konsekvensutredning iht. forskrift om konsekvensutredninger. 

Følgende tema er beskrevet i egne rapporter:
 Jordvern – jordflytting
 Transport
 Grunnforhold
 Kulturminner (rapport ventes ila. vinter 2016/2017)
 Biologisk mangfold 
 Barn og unges oppvekstvilkår
 Arealutnyttelse ny barneskole

2.  Vurdering
2.1 Overordnede planer og mål
Planforslaget strider mot kommuneplanen på to felt, både arealet til ny skole på Tynsåkjordet 
som er avsatt til LNF-formål og arealet til boligbebyggelse som er avsatt til undervisning 
(dagens Vilberg skole). I henhold til Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus
skal vekst gå foran vern av jordbruksarealer og regional grønnstruktur når potensialet for 
fortetting og transformasjon i eksisterende byggeområde er utnyttet.

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 bidrar til flere boliger og et 
bedre befolkningsgrunnlag for gode service og tjenestetilbud og bedre kollektivdekning i 
Eidsvoll sentrum. Arealutnyttelsen for ny skole ivaretar særlig barn og unges interesser som 
også skal veie tungt i arealkonflikter, jf. Ot.prp. nr. 32 (2007-2008). 

Fortettingen som det legges opp til på den gamle skoletomta, samt i boligområdene lenger 
nord vil være i tråd med overordnede retningslinjer for areal- og transportplanlegging, i tillegg 
til å være med på å styrke Eidsvoll sentrum.  

2.2 Konsekvenser for naturmiljø/jordvern
Planforslaget beslaglegger ca. 62 daa dyrka mark. I utredningen om reetablering av 
jordbruksareal gjort av landbrukskontoret i Eidsvoll kommune er det anbefalt å gjenbruke all 
matjord på gjenfylt steinbrudd på Brensmork og oppdyrking av gbnr. 207/4, 6, 7 og 8 på 
Eidshaug på Minnesund. 
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Det er lite ønskelig å ta inn et krav i reguleringsplanene som avhenger av private parter 
utenfor planområdet, derfor er det ikke lagt inn rekkefølgekrav om at all matjord skal fraktes 
bort og reetableres som jordbruksareal på et konkret område. I forslag til planbestemmelser er 
det imidlertid lagt inn krav om å gjenbruke overskuddsmasser av matjord så langt det lar seg 
gjøre til reetablering av jordbruksareal eller jordforbedring. Videre er det også lagt inn krav om 
at i utomhusplanen skal det vises muligheter for å dyrke deler av arealet frem til siste 
byggetrinn/senere utvidelse er gjennomført. Noe av matjorda vil kunne brukes til beplantning 
og opparbeidelse av grøntområder på den nye skolen. Hensikten med dette er å tilstrebe bruk 
av mest mulig matjord til jordbruksformål. 

2.3 Landskap/fjernvirkning
Etablering av en skole på Tynsåkjordet vil få betydning for opplevelsen av landskapet og 
ladskapsrommet 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. 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. 

Utbygging av blokker og konsentrert småhusbebyggelse innenfor feltene BBB og BKS vurderes 
å ha liten til ingen negativ effekt på landskapet 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 landskap endres.

Riving av de nyere tilbyggene rundt Vilberg skole med den opprinnelige skolegården som 
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, og 
dette kan gi en positiv konsekvens for opplevelsen av bylandskapet.  

2.4 Trafikkforhold 
Planforslaget vil gi en bedre trafikksikkerhet innenfor planområdet. Det legges til rette for 
sammenhengende 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 en mest mulig trafikksikker situasjon. 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. 

Både på den nye barneskolen og ved ungdomsskolen legges det opp til egne hente/bringe-
soner, adskilt fra parkering og bussoppstilling, for å unngå konflikter mellom kryssende 
skolebarn og bilister.  

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 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. Dette boligfeltet ligger kun 
1,2 km vest for Eidsvoll togstasjon, i tillegg til at flere busslinjer betjener dette området. Det 
er også god gangforbindelse mellom planlagt boligfelt og togstasjonen. Dette gir en god 
mulighet for enda høyere kollektivandel på arbeidsreiser. 

Samlet sett vurderes planforslaget til å bedre trafikkforholdene innenfor planområdet. Det blir 
forbedrede og nye gang- og sykkelveger og tryggere skoleveger. 

2.5 Sosial infrastruktur
Planforslaget vil bidra til etablering av et større antall sentralt beliggende leiligheter i Sundet, 
samtidig som det legges opp til fortetting av eksisterende villaområder. En økning i antall 
boenheter vil også medføre større behov for barnehage- og elevplasser, utbygging av 
omsorgsplasser og annet kommunalt tjenestetilbud. Ved at det legges opp til muligheter for 
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utvidelse av både den nye barneskolen, Vilberg ungdomsskole og Vilberg barnehage vil det 
være mulig å øke kapasiteten ved disse. 

2.6 Bokvalitet
Det legges opp til en høy utnyttelse innenfor deler av planområdet. Det er nær sammenheng 
mellom grad av utnytting og bokvalitet, og i mange byer og tettsteder er det en utfordring å 
sikre god bokvalitet samtidig som kravene til høy utnytting øker. Høy tetthet er arealeffektivt 
og kan bidra til mindre transportbehov dersom boligområdene ligger i sentrum eller nær 
busstopp eller togstasjon. På Vilberg ligger boligområdene i gangavstand til sentrum og 
kollektivforbindelse, og kan bidra til at flere benytter seg av sykkel/gange og kollektivt i stedet 
for bil.

Høy tetthet må alltid avveies i forhold til bokvaliteten. Bokvalitetsbegrepet blir ofte satt i 
sammenheng med både fysiske egenskaper ved boligen og egenskaper i nærmiljøet. Høy 
tetthet kan føre til dårligere solforhold, tap av utsikt, mer innsyns- og støyproblemer. Et godt 
bomiljø bør derfor gi mulighet for lys/luft, sosialt samvær, trygghet og identitet. Det skal ha 
god estetisk utforming og sist, men ikke minst, være funksjonelt og anvendelig for ulike 
brukergrupper. Disse elementene vil bli ivaretatt i detaljreguleringsplanene for boligområdene. 

For å sikre god bokvalitet i boligområdene på Vilberg må estetikk og god arkitektur være 
sentrale tema i det videre planarbeidet gjennom detaljreguleringsplanene for hvert enkelt 
boligområde. Det må blant annet utarbeides gode sol/skygge-analyser som grunnlag for å 
sette byggehøyder og plassering av bygningene, gjøre grundige vurderinger i forhold til 
materialbruk samt ha et tydelig fokus på prosjektering av gode uteområder.

3.  Alternativer
I planprogrammet er det utredet flere alternativer til lokalisering av ny skole og valget falt ned 
på alternativ C, ny skole på Tynsåkjordet. Utredningsteamene i konsekvensutredningen er 
vurdert opp mot 0-alternativet, som er utvidelse av eksisterende skoletomt. I 
konsekvensutredningen konkluderes det med at samlet sett er de positive virkningene av 
hovedalternativet større enn de negative (sammenlignet med 0-alternativet). Det er derfor 
ikke vurdert andre alternativer enn hovedalternativet.

4.  Konklusjon
Planforslaget legger til rette for en utbygging av ny barneskole på Tynsåkjordet, samt en 
utvidelse av eksisterende ungdomsskole og barnehage på Vilberg. I tillegg legges det opp til en 
utbygging og fortetting av den gamle skoletomta, samt i de tilgrensende boligområdene. Som 
et av de prioriterte tettstedene i Akershus, i tillegg til nærheten til sentrum og 
kollektivknutepunktet Eidsvoll stasjon, skoler og barnehage, er dette langt på vei i tråd med 
gjeldende retningslinjer for utbygging av boligområder og sentrumsområder. Planforslaget 
legger til rette for en arealeffektiv utnyttelse av boligområdene og vil derfor være et viktig 
tilskudd til tettstedsutviklingen i Eidsvoll sentrum/Sundet. 

Rådmannen anbefaler at forslag til Områdereguleringsplan for Vilbergområdet legges ut til 
offentlig ettersyn. 

Vedlegg som følger saken:
1 Planbeskrivelse
2 Reguleringsbestemmelser
3 Plankart
4 Vedtatt planprogram
5 ROS-analyse
6 Merknadskart
7 Merknader ved oppstart med kommentarer
8 Kopi av innkomne merknader
9 Oppsummering fra åpent møte 17.08.15
10 Varslingsbrev 15.06.15
11 Varslingsbrev 07.09.15
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12 Reetablering av jordbruksareal
13 Geotekniske vurderinger for Vilberg ungdomsskole
14 Konsekvensutredning naturmiljø
15 Konsekvensutredning arealbruk ny skole
16 Overvann
17 Landskapsanalyse
18 Landskapsanalyse kart
19 Konsekvensutredning for transport
20 Konsekvensutredning barn og unges 

oppvekstvilkår
21 Datarapport fra grunnundersøkelse, Vilberg skole i 

Tynsåkvegen
22 Vegtegninger



Saksprotokoll i Hovedutvalg for næring, plan og miljø - 23.08.2016

Behandling

Av 13 representanter var 13 til stede.

Omforent forslag etter prøvevotering:

Planen sendes tilbake med krav om at følgende punkter endres før den på nytt kommer til 
politisk behandling:

1. Områder til offentlig formål skal detaljreguleres.
2. Ravinedalen ved Tynsåkjordet skal reguleres til offentlig formål med mål om bruk til 

uteoppholdsområde/lekeområde.
3. HNPM ber kommunestyret behandle sak om vern/riving/flytting av Vilberg barneskole 

før planen legges ut til offentlig ettersyn.
4. Område BBB endres til boligformål med høy utnyttelsesgrad. Boligtype avklares i 

detaljregulering.

Forslag 1 fra AP, SV og SP:

Planen sendes tilbake med krav om at følgende punkt endres før den på nytt kommer til 
politisk behandling:

Arealet til ny barneskole skal reduseres betydelig. Det vises til Fylkesmannens uttalelse til 
planprogrammet der FM forventet at arealet skulle reduseres vesentlig i forhold til 
anslagene i planprogrammet.

Forslag 2 fra AP, SV og SP:

HNPM ber kommunen om å henvende seg til AFK med ønske om felles flerbrukshall i 
Vilbergområdet. HNPM mener den bør legges på AFKs område, slik at arealet som må 
omdisponeres fra dyrka mark kan reduseres ytterligere.

Votering

Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Forslag 1 fra AP, SV og SP ble vedtatt med 8 stemmer. 

Forslag 2 fra AP, SV og SP ble vedtatt med 11 stemmer. 

Vedtak

Planen sendes tilbake med krav om at følgende punkter endres før den på nytt kommer til 
politisk behandling:

1. Områder til offentlig formål skal detaljreguleres.
2. Ravinedalen ved Tynsåkjordet skal reguleres til offentlig formål med mål om bruk til 

uteoppholdsområde/lekeområde.
3. HNPM ber kommunestyret behandle sak om vern/riving/flytting av Vilberg barneskole 

før planen legges ut til offentlig ettersyn.



4. Område BBB endres til boligformål med høy utnyttelsesgrad. Boligtype avklares i 
detaljregulering.

5. Arealet til ny barneskole skal reduseres betydelig. Det vises til Fylkesmannens uttalelse 

til planprogrammet der FM forventet at arealet skulle reduseres vesentlig i forhold til 

anslagene i planprogrammet.

6. HNPM ber kommunen om å henvende seg til AFK med ønske om felles flerbrukshall i 

Vilbergområdet. HNPM mener den bør legges på AFKs område, slik at arealet som må 

omdisponeres fra dyrka mark kan reduseres ytterligere.
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