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OMRÅDEREGULERING AV VILBERG OMRÅDET, 
INKLUDERT NY VILBERG SKOLE. 

Planprogram med konsekvensutredning etter Plan- og bygningslovens bestemmelser. 

Eidsvoll kommune er tiltakshaver og forslagstiller, Asplan Viak AS bistår kommunen i 
planarbeidet. 
 
Kontakt: Asplan Viak AS 
  v/Jannicken Throndsen 
  Moerveien 5 
  1430 Ås 
  e-post: jannicken.throndsen@asplanviak.no 
  tlf. 915 46 955 

1. Formål 

1.1 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, skolebygg og dobbel gymnastikksal vil få et 
bruksareal på ca. 7500 m², reguleringen vil også legge til rette for en flerbrukshall som 
alternativ til gymnastikksal. 
 
Forslag til områderegulering vil også legge til rette for utvidelse av eksisterende 
ungdomsskole innenfor dagens skoleområde. 
 

 

Fig. 1. Flyfoto som viser tomt for ny Vilberg skole på Tynsåkjordet (ill. Steinar Reinsberg Eidsvoll kommune). 

mailto:jannicken.throndsen@asplanviak.no
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1.2 Vurdering av utredningsplikt 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-9 første ledd, og § 2d i forskrift om 
konsekvensutredninger skal det utarbeides planprogram og konsekvensutredning i 
tilknytning til planforslag for ovennevnte område. Ny skole foreslås å bygges på areal som i 
kommuneplanens arealdel er avsatt til LNRF-formål, dette innebærer utlegging av nytt 
område til utbyggingsformål. 

1.3 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 Tynsåkveien i planområdet. I løpet av høring av forslag til planprogram har det vist seg 
ønskelig å utvide planområdet langs Tynsåkveien (rød stiplet strek). Planområdets endelige 
grense fastsettes i løpet av reguleringsprosessen. 
 

 

Fig. 2. Grense for det igangsatte planarbeidet med områdeplan for skoleområdet justert etter innspill til varsel om 
oppstart og høring av forslag til planprogram. 

2. Planprosess 
Forslaget til områderegulering vil i hovedsak være i samsvar med kommuneplanen, 
unntakene er dagens Vilberg skole som vil bli foreslått endret til bolig/sentrumsformål og 
landbruksarealet som foreslås benyttes til ny Vilberg skole. Planforslaget skal på bakgrunn 
av forslaget om ny skoletomt konsekvensutredes jfr. Forskrift om konsekvensutredninger § 2 
bokstav d. Kravet om konsekvensutredning av planen innebærer utvidet saksbehandling, 
med planprogram som presiserer de konkrete utredningsoppgavene. Planprogrammet 
fastsettes av kommunen etter at det har vært på høring. 
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2.1 Fastsette lokalisering ved høring av planprogram 

Lokalisering er et forhold 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. Beskrivelse og vurdering av 
konsekvensene ved de ulike alternative for Vilberg skole er derfor gjengitt i planprogrammet, 
som grunnlag for det alternativet som er valgt og som ligger til grunn for planarbeidet.  

2.2   Organisering 

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

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

2.3  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/søknad om 
rammetillatelse 

    

Byggestart/grunnerverv     

Byggeperiode ny skole     

 
Foreslått fremdrift planarbeid, områdeplan: 

Milepæler Planlagt utført Frist for  
tilbakemeldinger 

Oppstart planarbeid vedtatt av Kommunestyret 14.04.15 - 

Varsel om oppstart 22.06.15 21.08.15 

Høring planprogram 22.06.15 21.08.15 

Åpent informasjonsmøte 17.08.15 - 

Kommunens saksbehandling 07.09.15-14.09.15 - 

Fastsetting planprogram, utvalg for næring, plan og miljø 06.10.15 - 

Fastsetting av  planprogram, kommunestyret 20.10.15 - 

Planforslag klart til kommunal saksbehandling Jan. 2016 - 

Kommunens saksbehandling Feb. 2016 - 

Vedtak om utlegging av planforslag til offentlig ettersyn Mars 2016 - 

Offentlig ettersyn av plan April 2016  

Åpent informasjonsmøte April 2016 - 

Kommunens saksbehandling Mai 2016 - 

Planforslag vedtas i utvalg for næring, plan og miljø Juni 2016 - 

Planforslag vedtas i kommunestyret Juni 2016 - 
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2.3 Medvirkning 

Områdeplanen utarbeides i hht. Plan- og bygningsloven, jfr. kapittel 4 og 12, samt forskrift 
om konsekvensutredning. Offentlige dokumenter vil være 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 nettside. Det kom inn 17 innspill/merknader, disse er oppsummert i vedlegg 2 
og kan leses i sin helhet i vedlegg 3. Innspill/merknader fra private er vist på merknadskart, 
vedlegg 1. 
 
Innspillene som har kommet ved varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram 
medfører at det er ønskelig å justere planområdet slik at det kan være mulig å regulere en 
bredere vei og/eller fortau/gang/sykkelvei fra Hagalykkja til Tynsåkjordet dersom 
trafikkutredningen viser at det vil være behov for dette. Denne utvidelsen er varslet berørte 
grunneiere særskilt 07.09.15 med frist til å komme med merknader til planarbeidet til 
30.09.15, jfr. vedlegg 7. Disse grunneierne fikk tilsendt forslag til planprogram og varsel om 
oppstart 18.06.15, slik at 3 uker for å komme med merknader til utvidelse av planområdet 
anses som tilstrekkelig. 

 
 
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 er det ønskelig at denne gruppen 
involveres spesielt i planleggingen, dette gjøres i samarbeid med skolene i området. Det 
planlegges å gjennomføre et «Fremtidsverksted» (workshop spesielt tilrettelagt for barn og 
unge) høsten 2015, supplert med nettbaserte spørreundersøkelser. 

2.4 Berørte grunneiere 

Planområdet inkluderer de offentlige eiendommene, bebyggelsen mellom skoleområdet og 
Tynsåkveien, adkomstveier, kryss og gangveier. 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 
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17 14+258+263+286 Akershus fylkeskommune Hjemmelshaver 
17 142 Odd Arne Kvam Hjemmelshaver 
17 143 Harald Ivar Iversen Hjemmelshaver 

1 Nils Egil Søvde 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 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 17+267+3+95 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 
17 263 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 
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 
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 

De grunneiere som berøres av justering av planområdet er: 

17 178 +292 Eidsvoll kommune Fester 
17 178 +292 Hans Albert Wilberg og Vidar Wilberg Hjemmelshaver 
17 151 Eidsvoll kommune Hjemmelshaver 
17 98 Bekim Rexhepaj Hjemmelshaver 
18 17 Knut Corneliussen Hjemmelshaver 
18 19 Øyvind Stenerud Hjemmelshaver 
18 20 Korsmo Borettslag Hjemmelshaver 
17 295 Veigrunn tilhørende Toralv Flodens arvinger  
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3. Aktuelle løsninger og vurdering av alternativer 
I Statlige retningslinjer for areal- bolig og transportplanlegging står det at «Ved forslag om 
omdisponering av verdifull dyrket eller dyrkbar jord, eller viktige arealer for naturmangfold, 
grønnstruktur eller friluftsinteresser, bør potensialet for fortetting og transformasjon være 
kartlagt». Fylkesmannen i Oslo og Akershus har fulgt dette opp i sitt brev til kommunene 
08.04.15 hvor det heter at «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 ut fra mange av de samme 
hensyn som vanligvis vurderes i en konsekvensutredning. Kommunestyrets flertall mente at 
alternativ C er mest gunstig og anbefalte at dette alternativet utredes videre. 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 er: 

 

Fig. 3. De ulike utbyggingsalternativene vist på kommuneplankart vedtatt 10.03.15, Tynsåkjordet er alternativ C. 

Under har vi oppsummert forholdene som ble vurdert i kommunestyrets behandling supplert 
med målsettinger og krav i overordnede retningslinjer. Informasjon om de ulike tomtene er 
hentet fra saksfremlegget til kommunestyrets behandling og digitalt kartverk, supplert med 
befaring på stedet. Kostnader, sannsynlig fremdrift og grunnerverv er ikke tatt med i 
vurderingen, da dette anses ferdig behandlet i kommunestyret. 
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Alternativ A: Trolldalen  

 
Alt. A vist på ortofoto 

Eier: Eidsvoll kommune 

Dagens bruk: Skog 

Formål i kommuneplan: Nåværende offentlig eller privat 

tjenesteyting 

Reguleringsplan: Styriåsen, vedtatt 05.09.2005 

Reguleringsformål: Byggeområde offentlige bygninger 

Areal: 42 da 

Avstand til sentrum: 3.3 km 

Avstand til svømmehall: 3.5 km 

Kostnadsramme: 297 mill. kr. 

Tema Vurdering Redegjørelse 

Skoleområdet/ barn og unge  

Arrondering/tomt +/- Nordvendt tomt med helningsgrad 1:8. Kan gi dårligere klima på 
uteoppholdsarealet rundt skolen enn de andre alternativene. 

Pedagogiske forhold 
 

 
+/- 

Skolen kan bygges med tilrettelegging for fleksible strukturer og 
tilpasset ulike læringsalternativer, inkl. 7 trinn. 
Området ligger skjermet, enkelt å få til et godt tilsyn med elever. 
Godt tilrettelagt for bruk av naturområder 
Ikke nærhet til øvrig skolemiljø og svømmehall 

Universell utforming +/- Ny skole kan bygges med universell utforming. Uteområdene vil 
trenge store terrengendringer. 

Trafikk sikkerhet + Kan lages trygg infrastruktur for levering og henting av elever  

Adkomst +/- Adkomst fra Fv. 509. 

Barn og unge, bruk i dag + Det er ikke registrert at området benyttes av barn og unge 

Miljøforhold  

Landskap - Store terrengendringer for å gi universelt utformet skolegård. 

Naturressurser/jordvern  + Skog i dag. Avsatt til byggeområde i kommuneplanen 

Naturmangfold + Ingen kjente viktige arter eller miljø 

Kulturminner + Ingen kjente 

Energi - For stor avstand til å koble seg til eksisterende fjernvarmeanlegg  

Støy + Ligger utenfor støysone fra flyplass, lite trafikkstøy fra Fv. 509 

Forurensning  + Ingen kjente 

Samfunnsforhold  

Nærmiljø/friluftsliv +/- Området benyttes til friluftsliv i dag. Sti/skiløype i sydgrensen. 

Transportbehov - Avstanden til sentrum medfører at flere ansatte vil kjøre bil og 
flere elever må busses enn i dag. 

Gang Sykkelvei - Behov for ny gang- og sykkelveg langs fv. 509, Styrivegen. 

Teknisk infrastruktur - Det må legges frem vann og avløp. 

Strategiske vurderinger – bidrar plasseringen av skolen til 

Samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging? 

- Tomten ligger ved et boligområde som ble regulert i 2005 uten å 
ha blitt bygget ut. Avstanden til sentrum og jernbanestasjonen 
medfører at plasseringen ikke bygger opp under samordnet 
areal- og transportplanlegging. 

Tettstedsutvikling? - Utbyggingen er en satellitt langt fra sentrum, bidrar lite til å 
styrke tettstedet Sundet utover å frigjøre dagens skoletomt til 
fortetting og transformasjon nær jernbanestasjonen.  

Folkehelse? - Avstanden til sentrum gjør at mange ansatte vil velge bil. 
Elevene må busses til svømmehall.  

Kulturlandskap? - Plasseringen medfører at skogen bygges ned.  

Ivareta barn og unge? +/- Avstanden til andre skoler, svømmehall og sentrum gjør at barn 
og unge trenger transport mellom områdene de oppholder seg.  
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Alternativ B: Elstad  

 
Alt. B vist på ortofoto 

Eier: Privat 

Dagens bruk: Fulldyrket mark 

Formål i kommuneplan: Nåværende LNFR 

Reguleringsplan: Uregulert 

Reguleringsformål: Uregulert 

Areal: 110 da 

Avstand til sentrum: 2.2 km 

Avstand til svømmehall: 2.1 km 

Kostnadsramme: 294 mill. kr. 

Tema Vurdering Redegjørelse 

Skoleområdet/ barn og unge  

Arrondering/tomt + Tomten er tilnærmet flat med en slak helning mot syd. 

Pedagogiske forhold 
 

 
+/- 

Skolen kan bygges med tilrettelegging for fleksible strukturer og 
tilpasset ulike læringsalternativer, inkl. 7 trinn. 
Området ligger skjermet, enkelt å få til et godt tilsyn med elever. 
Godt tilrettelagt for bruk av naturområder 
Ikke nærhet til øvrig skolemiljø og svømmehall 

Universell utforming + Ny skole og uteområder kan bygges med universell utforming.  

Trafikk sikkerhet + Kan lages trygg infrastruktur for levering og henting av elever  

Adkomst + Fv. 177, Fv. 181 og Eldstadlia. 

Barn og unge, bruk i dag + Det er ikke registrert at området benyttes av barn og unge 

Miljøforhold  

Landskap +/- Ikke behov for terrengjusteringer.  

Naturressurser/jordvern  - Fulldyrket mark.  

Naturmangfold + Ingen kjente viktige arter eller miljø 

Kulturminner + Ingen kjente 

Energi - Stor avstand til eksisterende fjernvarmeanlegg 

Støy +/- Ligger utenfor støysone fra flyplass, omgitt av tre veier som hver 
for seg har lite trafikkstøy i dag. 

Forurensning  + Ingen kjente 

Samfunnsforhold  

Nærmiljø/friluftsliv - Området benyttes til friluftsliv i dag. Skiløype på jordet. 

Transportbehov - Avstanden til sentrum medfører at flere ansatte vil kjøre bil og 
flere elever må busses enn i dag. 

Gang Sykkelvei - Mangler nødvendig gang- og sykkelveg langs fv. 177 og på 
strekningen fra Styri.  

Teknisk infrastruktur + Ligger i området. 

Strategiske vurderinger – bidrar plasseringen til 

Samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging? 

- Avstanden til sentrum og jernbanestasjonen medfører at 
plasseringen ikke bygger opp under samordnet areal- og 
transportplanlegging. 

Styrke kommunens 
tettstedsutvikling? 

- Utbyggingen er en satellitt langt fra sentrum, bidrar lite til å 
styrke tettstedet Sundet utover å frigjøre dagens skoletomt til 
fortetting og transformasjon nær jernbanestasjonen.  

Fremme folkehelse? - Avstanden til sentrum gjør at mange ansatte vil velge bil. 
Elevene må busses til svømmehall.  

Bevare kulturlandskap? - Kulturlandskapet bygges ned.  

Ivareta barn og unge? +/- Avstanden til andre skoler, svømmehall og sentrum gjør at barn 
og unge trenger transport mellom områdene de oppholder seg.  
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Alternativ C: Tynsåkjordet  

 
Alt. C vist på ortofoto 

Eier: Privat 

Dagens bruk: Fulldyrket mark 

Formål i kommuneplan: Nåværende LNFR 

Reguleringsplan: Uregulert 

Reguleringsformål: Uregulert 

Areal: 76 da, byggeområde 35 da 

Avstand til sentrum: 1.3 km 

Avstand til svømmehall: 0.5 km 

Kostnadsramme: 264 mill. kr. 

Tema Vurdering Redegjørelse 

Skoleområdet/ barn og unge  

Arrondering/tomt + Byggeområdet er tilnærmet flat med en slak helning mot vest. 
Ravinedal i nordvest med fall 1:5. 

Pedagogiske forhold 
 

 
+ 

Skolen kan bygges med tilrettelegging for fleksible strukturer og 
tilpasset ulike læringsalternativer, inkl. 7 trinn. 
Området ligger skjermet, enkelt å få til et godt tilsyn med elever. 
Moderat tilgjengelighet til naturområder 
Nærhet til øvrig skolemiljø og svømmehall 

Universell utforming + Ny skole og hoveddelen av uteområdet kan bygges med 
universell utforming.  

Trafikk sikkerhet + Kan lages trygg infrastruktur for levering og henting av elever  

Adkomst +/- Tynsåkveien, lite trafikk men høy fart på strekket forbi tomten 

Barn og unge, bruk i dag + Det er ikke registrert at området benyttes av barn og unge 

Miljøforhold  

Landskap +/- Ikke behov for terrengjusteringer, ny bebyggelse i åpent 
landskap. 

Naturressurser/jordvern  - Fulldyrket mark.  

Naturmangfold + Ingen kjente viktige arter eller miljø 

Kulturminner + Ingen kjente 

Energi + Nær eksisterende fjernvarmeanlegg 

Støy + Ligger utenfor støysone fra flyplass, lite støy fra vei 

Forurensning  + Ingen kjente 

Samfunnsforhold  

Nærmiljø/friluftsliv + Området benyttes ikke til friluftsliv 

Transportbehov + Ansatte kan ta tog. Antall elever som må busses blir som i dag 
skolebussene kan samkjøre til skoleområdet. 

Gang Sykkelvei +/- Fortau og gang-/sykkelvei frem til tomten, delvis ensidig.  

Teknisk infrastruktur + Ligger i området. 

Strategiske vurderinger – bidrar plasseringen til 

Samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging? 

+ Avstanden til sentrum og jernbanestasjonen medfører at 
plasseringen kan bygge opp under samordnet areal- og 
transportplanlegging. 

Styrke kommunens 
tettstedsutvikling? 

+ Utbyggingen i randsonen av sentrum, kan bidra til å styrke 
tettstedet Sundet. Dagens skoletomt frigjøres til fortetting og 
transformasjon nær jernbanestasjonen.  

Fremme folkehelse? + Nærheten til sentrum gjør at ansatte kan benytte tog. Elevene 
kan gå til svømmehall.  

Bevare kulturlandskap? - Kulturlandskapet bygges ned.  

Ivareta barn og unge? + Nærheten til andre skoler, idrettsanlegg, svømmehall og 
sentrum gjør at barn og unge kan gå mellom områdene.  
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Alternativ D: Gruemyra  

 
Alt. D vist på ortofoto 

Eier: Privat 

Dagens bruk: Fulldyrket mark 

Formål i kommuneplan: Fremtidig grønnstruktur og 

fremtidig boligformål 

Reguleringsplan: Uregulert 

Reguleringsformål: Uregulert 

Areal: 36 da 

Avstand til sentrum: 1.4 km 

Avstand til svømmehall: 1.6 km 

Kostnadsramme: 270 mill. kr. 

Tema Vurdering Redegjørelse 

Skoleområdet/ barn og unge  

Arrondering/tomt - Tomten er lang og smal, ligger i et søkk i landskapet med en 
slak stigning i sydøst. Den smale formen er lite egnet til skole. 

Pedagogiske forhold 
 

 
- 

Skolen kan bygges med tilrettelegging for fleksible strukturer og 
tilpasset ulike læringsalternativer, inkl. 7 trinn. 
Området ligger åpent, dårlig oversikt og uteområder. 
Moderat tilgjengelighet til naturområder 
Gangavstand (1.6 km) til øvrig skolemiljø og svømmehall 

Universell utforming + Ny skole og uteområde kan bygges med universell utforming.  

Trafikk sikkerhet - Vanskelig å lage trygg infrastruktur for levering og henting 

Adkomst + Fv. 177 

Barn og unge, bruk i dag + Det er ikke registrert at området benyttes av barn og unge 

Miljøforhold  

Landskap + Ikke behov for terrengjusteringer.  

Naturressurser/jordvern  +/- Fulldyrket mark i dag, avsatt til byggeområde i kommuneplanen 

Naturmangfold + Ingen kjente viktige arter eller miljø 

Kulturminner + Ingen kjente 

Energi - Relativt stor avstand til eksisterende fjernvarmeanlegg 

Støy +/- Ligger utenfor støysone fra flyplass, vei på tomtens langside 

Forurensning  + Ingen kjente 

Samfunnsforhold  

Nærmiljø/friluftsliv - Avsatt til grøntstruktur nær boligområde. Skiløype på jordet. 

Transportbehov + Ansatte kan ta tog. Antall elever som må busses bli som idag. 

Gang Sykkelvei +/- Mangler et tilfredsstillende helhetlig gang- og sykkelvegtilbud 
langs fv. 177, mulig å gå på private småveier. 

Teknisk infrastruktur + Ligger i området. 

Strategiske vurderinger – bidrar plasseringen til 

Samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging? 

+ Plasseringen nær sentrum og jernbanestasjon kan bygge opp 
under samordnet areal- og transportplanlegging. 

Styrke kommunens 
tettstedsutvikling? 

+ Utbyggingen i randsonen av sentrum, kan bidra til å styrke 
tettstedet Sundet. Dagens skoletomt frigjøres til fortetting og 
transformasjon nær jernbanestasjonen.  

Fremme folkehelse? +/- Nærheten til sentrum gjør at ansatte kan benytte tog. Elevene 
kan gå til svømmehall, men dette vil ta mye av 
undervisningstiden og være vanskelig å ivareta sikkerheten. 

Bevare kulturlandskap? +/- Kulturlandskapet bygges ned. Byggeformål i kommuneplanen. 

Ivareta barn og unge? - Alternativet gir ikke forsvarlige utearealer for elevene. 
Avstanden til andre skoler, idrettsanlegg, svømmehall og 
sentrum er for stor at barn og unge vil gå mellom områdene.  
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Alternativ E: Dagens plassering med ekspropriasjon og tilbygg  

 
Alt. E vist på ortofoto 

Eier: Eidsvoll kommune/Privat 

Dagens bruk: Skole og bolig 

Formål i kommuneplan: Nåværende offentlig eller privat 

tjenesteyting og nåværende boligformål 

Reguleringsplan: «Sundgården med omgivelser» stadfestet 

02.09.1961. 

Reguleringsformål: Regulert til boligbebyggelse 

Areal: 27,9 da 

Avstand til sentrum: 0.5 km 

Avstand til svømmehall: 0.5 km 

Kostnadsramme: 167 mill. kr. 

Tema Vurdering Redegjørelse 

Skoleområdet/ barn og unge  

Arrondering/tomt - Terreng skråner 1:4 fra eksisterende øvre skolegård til tomt for 
tilbygg. Tre bolighus (5 boenheter) må rives. 

Pedagogiske forhold 
 

 
+/- 

Dagens bygningsmasse vil kreve omfattende rehabilitering for å 
oppnå fleksible strukturer og læringsalternativer. I den nybygde 
delen vil disse kravene være ivaretatt. 
Uteområdet ligger sentrumsnært med trafikk på to sider. 
Moderat tilgjengelighet til naturområder 
Nærhet til øvrig skolemiljø og svømmehall 

Universell utforming +/- Tilbygg kan få universell utforming. Høydeforskjell mellom de 
ulike uteområdene. 

Trafikk sikkerhet +  Kan lages trygg infrastruktur for levering og henting av elever 

Adkomst - Tynsåkveien, utfordring med stor trafikk på denne strekningen 

Barn og unge, bruk i dag + Dette er private boliger, benyttes ikke av andre barn og unge 

Miljøforhold  

Landskap +/- Behov for store terrengjusteringer, begrenset synlighet  

Naturressurser/jordvern  + Bebygde boligtomter 

Naturmangfold + Private hager 

Kulturminner + Ingen kjente 

Energi + Kan tilknyttes eksisterende fjernvarmeanlegg 

Støy +/- Ligger utenfor støysone fra flyplass, trafikkstøy på to sider 

Forurensning  + Ingen kjente 

Samfunnsforhold  

Nærmiljø/friluftsliv + Private boligtomter 

Transportbehov + Ansatte kan ta tog. Antall elever som må busses blir som i dag. 

Gang Sykkelvei + Tilfredsstillende 

Teknisk infrastruktur + Ligger i området. 

Strategiske vurderinger – bidrar plasseringen til 

Samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging? 

+ Plasseringen nær sentrum og jernbanestasjon kan bygge opp 
under samordnet areal- og transportplanlegging. 

Styrke kommunens 
tettstedsutvikling? 

+/- Utover å erstatte tre boliger med et skolebygg bidrar ikke dette 
til fortetting og transformasjon nær jernbanestasjonen. Skolen 
blir bestående av en rekke tilbygg med uklar sammenheng. 
Bebyggelsen blir ikke en del av en logisk struktur. 

Fremme folkehelse? + Nærheten til sentrum gjør at ansatte kan benytte tog. Elevene 
kan gå til svømmehall. 

Bevare kulturlandskap? + Berører kun bebygget område 

Ivareta barn og unge? +/- Ulemper for elevene i byggeperioden. Alternativet kan gi mindre 
egnede utearealer for elevene enn de andre forslagene.  
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Alternativ F: Dagens plassering + LHL tomt og erverv av Europristomta  

 
Alt. F vist på ortofoto 

Eier: Eidsvoll kommune/Privat 

Dagens bruk: Skole og næring 

Formål i kommuneplan: Nåværende offentlig eller privat 

tjenesteyting, nåværende sentrumsformål og boligformål 

Reguleringsplan: «Sundgården med omgivelser» stadfestet 

02.09.1961, «GBNR 17/17, Tynsåkvegen 1 m.fl.» 16.06.2009 og 

«Vilberg næringsbygg» 29.06.1987. 

Reguleringsformål: Regulert til hhv. boligbebyggelse, 

boligformål og forretning/kontor.  

Areal: 38 da 

Avstand til sentrum: 0.7 km 

Avstand til svømmehall: 0.5 km 

Kostnadsramme: 147 mill. kr. 

Tema Vurdering Redegjørelse 

Skoleområdet/ barn og unge  

Arrondering/tomt - Trafikkert vei gjennom skoleområdet. Forretningsbygg må rives. 

Pedagogiske forhold 
 

 
+/- 

Fleksible strukturer og læringsalternativer kan oppnås ved 
ombygging/rehabilitering av dagens bygningsmasse. 
To adskilte skoleområder på hver sin side av Tynsåkveien. 
Moderat tilgjengelighet til naturområder 
Nærhet til øvrig skolemiljø og svømmehall 

Universell utforming +/- Skolebygg øst for Tynsåkveien kan få universell utforming. 
Høydeforskjell (og kryssing under vei) mellom uteområdene. 

Trafikk sikkerhet +/- Kan lages trygg infrastruktur for levering og henting av elever. 
Må etableres planfri kryssing mellom skoleområdene. 

Adkomst - Tynsåkveien, utfordring med stor trafikk på denne strekningen.  

Barn og unge, bruk i dag + Ubebygget tomt kan benyttes til lek men er regulert til bolig 

Miljøforhold  

Landskap +/- Behov for terrengjusteringer foran eksisterende skole og under 
Tynsåkveien, kun synlig i nærområdet. 

Naturressurser/jordvern  + Bebygde bolig- og næringstomter 

Naturmangfold + Ingen kjente viktige arter eller miljø, bebygde eiendommer 

Kulturminner + Ingen kjente 

Energi + Kan tilknyttes eksisterende fjernvarmeanlegg 

Støy +/- Ligger utenfor støysone fra flyplass, trafikkstøy på to sider  

Forurensning  + Ingen kjente 

Samfunnsforhold  

Nærmiljø/friluftsliv + Private bolig- og næringseiendommer 

Transportbehov + Ansatte kan ta tog. Antall elever som må busses blir som i dag. 

Gang Sykkelvei + Tilfredsstillende 

Teknisk infrastruktur + Ligger i området. 

Strategiske vurderinger – bidrar plasseringen til 

Samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging? 

+ Plasseringen nær sentrum og jernbanestasjon kan bygge opp 
under samordnet areal- og transportplanlegging. 

Styrke kommunens 
tettstedsutvikling? 

+/- At et forretningsbygg erstattes med skolebygg bidrar ikke til å 
utvikle tettstedet. Skolen blir delt på hver side av Tynsåkveien, 
for omgivelsene kan det gi en bedre struktur enn alt. E. 

Fremme folkehelse? + Nærheten til sentrum gjør at ansatte kan benytte tog. Elevene 
kan gå til svømmehall. 

Bevare kulturlandskap? + Berører kun bebygget område 

Ivareta barn og unge? +/- Ulemper for elevene ved ombygging. Trafikkert vei gjennom 
skoleområdet. 
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Vurderingen oppsummert i en tabell: 

Alternativ A B C D E F 

Arrondering/tomt +/- + + - - - 
Pedagogiske forhold +/- +/- + - +/- +/- 
Universell utforming +/- + + + +/- +/- 
Trafikk sikkerhet + + + - + +/- 
Adkomst +/- + +/- + - - 
Barn og unge, bruk av tomten i dag + + + + + + 
Landskap - +/- +/- + +/- +/- 
Naturressurser/jordvern  + - - -/+ + + 
Naturmangfold + + + + + + 
Kulturminner + + + + + + 
Energi - - + - + + 
Støy + +/- + +/- +/- +/- 
Forurensning + + + + + + 
Nærmiljø/friluftsliv +/- - + - + + 
Transportbehov - - + + + + 
Gang Sykkelvei - - +/- +/- + + 
Teknisk infrastruktur - + + + + + 
Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging - - + + + + 
Styrke kommunens tettstedsutvikling - - + + +/- +/- 
Fremme folkehelse - - + +/- + + 
Bevare kulturlandskap - - - +/- + + 
Ivareta barn og unges interesser +/- +/- + - +/- +/- 

 

Vurderingen er justert etter innspill i forbindelse med høring av planprogrammet. Selv etter 
disse justeringene er konklusjonen at det alternativet kommunestyret valgte med tanke på å 
optimalisere forholdene for elever, ansatte og eier/drifter av bygget også ser 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, 
disse forholdene bør utredes videre i konsekvensutredningen for områdereguleringen. 

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.  
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.  
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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.  

RPR 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, arealer som brukes av 
barn og unge skal sikres mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. Ved konflikt 
om et areal, skal barns interesser gå foran andre interesser, jf. Ot. Prp. Nr. 32 (2007-2008).  
 
Universell utforming og folkehelse 
I følge plan- og bygningsloven skal prinsippet om universell utforming ivaretas i 
planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. 
 
Lov om folkehelsearbeid. Planer skal underbygge kommunens strategi og tiltak for å fremme 
fysisk aktivitet og redusere bilkjøring. 
 
Stortingsmelding om klimatilpasninger 
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 veivalg for regionens ønskede utvikling i et 
langsiktig perspektiv. De temaområder som skal følges opp via videre planlegging er: 

- Utdanning og næringsutvikling 
- Bomiljø, mangfold og inkludering 
- Klima og miljø 
- Areal og transport 

 
Høringsutkast til 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 sterkere prioritering av både vekst og vern. Det prioriteres noen lokale byer og tettsteder 
der befolkningsvekst kan gi kundegrunnlag for bredt handels- og tjenestetilbud, 
kollektivtransport som er god nok til å bli et naturlig førstevalg, og at innbyggerne kan 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 kulturmiljøer 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 LNFR, nåværende bolig, nåværende og 
fremtidig offentlig eller privat tjenesteyting. 
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Fig. 4. Utsnitt av kommuneplan for Eidsvoll, vedtatt 10.03.2015. 

Planområdet omfattes også av kommunedelplan for Sundet fra 1990, formålene er de 
samme i de to planene. 

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 kortsiktig handlingsdel. Handlingsdelen rulleres høsten 2015. 
 
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. 
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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 videregående skole 
er det to bygg tegnet av Arneberg, disse har også bevaringsverdi kategori 2 som betyr at 
bygget er bevaringsverdig og anbefales regulert til hensynssone bevaring.  

Transport til skolene foregår med buss, med busstopp langs veien utenfor den enkelte skole. 
Det er gang/sykkelvei eller fortau langs alle veier, de fleste steder kun på en side av veien.  

 

Fig. 5. 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 veien.  

 

Fig. 6. Foto av område for ny barneskole, på Tynsåkjordet rett øst for eksisterende bebyggelse. 

6. Forhold som skal konsekvensutredes 

Det vil bli gjennomført en konsekvensutredning som etter plan- og bygningsloven § 4-2 skal 
gi en særskilt beskrivelse og vurdering av planens virkninger for miljø og samfunn. 
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Konsekvensutredningen utføres etter retningslinjer gitt i Forskrift om konsekvensutredninger 
og blir en del av planmaterialet som skal legges fram for politisk behandling. 

6.2 Overordene planer og mål 
Det skal vurderes om planforslaget antas å være i konflikt med overordnede planer og mål 
eller om det bidrar til måloppfyllelse i overordnede planer. 

6.3 Utredningstemaer 

Aktuelle utredningstemaer er de temaene som antas å ha vesentlig betydning for miljø og 
samfunn. Listen er utarbeidet med utgangspunkt i Forskrift om konsekvensutredninger 
Vedlegg IV og temaer som vurderes som relevante er tatt med. 

6.3.1 Jordvern 
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. 
 
Tilleggs-avsnitt i henhold til Kommunestyrets vedtak den 11.10.2015: 
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. 

6.3.2 Transport 

Skolene er opptatt av valg av trafikkløsning som sikrere 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 skolevei er en forutsetning for bygging av ny skole, slik at all infrastruktur knyttet til 
transport må være på plass. Dette gjelder selvsagt gangveier og evt. fotgjengeroverganger, 
men også plassering av busslommer, snuplass for skolebuss, samt mulighet for foreldre til å 
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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-/sykkelveinettet 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.  

6.3.3 Grunnforhold 

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 Byggeteknisk 
forskrift TEK 10. NVEs veileder 7/2014 vil bli fulgt, og områdestabilitet utredes som del av 
planarbeidet. 

6.3.4 Kulturminner 

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, jfr. pkt. 6.3.5 

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. 

6.3.5 Kulturlandskap og estetikk 

Planområdet ligger i skråningen opp fra Vorma med det nye byggeområdet for Vilberg skole 
er 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. 
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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.  

6.3.6 Biologisk mangfold 

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  

6.3.7 Barn og unges oppvekstvillkår 

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. 

6.3.8 Grønnstruktur (sykkel/gange og offentlig uteoppholdsareal) 

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 sykkelveinettet utredes. Fremtidig grønnstruktur vises på et temakart. 

6.3.9 Arealutnyttelse ny barneskole 

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.  

http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/
http://artskart.artsdatabanken.no/Default.aspx
http://kart.follokart.no/Map.aspx?knr=0211
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7 Metode 

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. Resultatene av de enkelte fagutredningene og 
beskrivelsen av eventuelle avbøtende tiltak vil legges til grunn for innholdet i planforslaget. 

Konsekvensutredningen vil ha to hoved trinn for hvert fagtema som utredes: 

 Beskrivelse/verdivurdering av dagens situasjon 

 Beskrivelse, beregning og vurdering av tiltakets effekt på og konsekvenser for de 
ulike tema 

De enkelte utredingstemaene vil bli belyst som beskrevet i kap. 6 

Fremgangsmåte:  Det skal gis en nærmere redegjørelse for datagrunnlag, metodikk og 
utfordringer ved innsamling og bruk av dataene og metodene. 
 
Samlet virkning: Det skal gis en sammenstilling av planens virkning på samfunn og miljø. 
 
Avbøtende tiltak: Det skal redegjøres for hvilke avbøtende tiltak som iverksettes for å unngå 
negative hendelser. 
 
Ytterligere utredningsbehov: Det skal gis en nærmere vurdering av ytterligere 
utredningsbehov både før og etter gjennomføring av tiltaket (vurderinger som må gjøres i 
forbindelse med byggesak). 
 
Anbefalt løsning: Forslagstiller skal i konsekvensutredningen anbefale valg av løsning for det 
videre planarbeidet. 
 
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. 
Konsekvenser vil sammenstilles og vurderes tema vis og angis samlet i tekst, tabeller og på 
kart. 

8 Risiko og sårbarhet  

Det skal utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som etter plan- og 
bygningsloven § 4-3 skal identifisere uønskede hendelser og vurdere sannsynlighet og 
konsekvens av mulige hendelser. Risikoegenskaper med arealet, endret risiko ved 
lokalisering av nye objekter i området og forebyggende tiltak skal beskrives. Analysen 
utarbeides etter veileder «Samfunnssikkerhet i arealplanlegging - Kartlegging av risiko og 
sårbarhet» fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2010). Det er utarbeidet 
egne sjekklister for dette arbeidet. 

9 Utarbeidelse av plan for områderegulering 

Gjennom gjeldende lover og regelverk er det satt krav til innhold og dokumentasjon i 
reguleringsprosesser. Områdereguleringsplanen skal blant annet inneholde en 
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planbeskrivelse, hvor følgende tema utover de som er nevnt i kapittelet om 
konsekvensutredning skal vurderes og beskrives: 

 Støy 

 Universell utforming 

 Vann- og avløp 

 Overvann 

 Energibruk og El-forsyning 

 Økonomiske konsekvenser for Eidsvoll kommune 

 Offentligrettslige virkninger 

 Privatrettslige virkninger 

 Gjennomføring/anleggsarbeid 
 
Områdeplanen vil inneholde: 

 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 

 Plankart 

 Planbestemmelser 

 Plan som viser grøntstruktur (gangveier og uteoppholdsaarealer) innenfor området 

 Risiko og sårbarhetsanalyse 

 Rammeplan vann- og avløp 

Områdeplanen vil kun inneholde en plassering av ny Vilberg skole når den legges ut til 
offentlig ettersyn. 
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