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MERKNADSSKJEMA - ADMINISTRASJONENS KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER - 
OFFENTLIG ETTERSYN 

 
Plannavn Vilbergkroken søndre, gbnr. 17/294 og del av 13/96 m.fl.  
Plan ID 023729900 
Saksnummer 2017/1410 
Utarbeidet av Markus Forsberg 
Datert/Revidert 16.01.2019 

  
Endringer Avsender Hovedpunkt i merknad / uttalelse  Administrasjonens kommentar 
Kart Bestemmelser 

NVE  
(01.10.2018) 

Avstår fra å komme med en konkret uttalelse til 
denne saken. Det vises til generell informasjon 
og veiledning på NVEs egen hjemmeside, som 
inkluderer blant annet NVEs karttjeneste samt 
sjekklisten «sjekkliste for reguleringsplan – 
vurdering av tema innen NVEs 
forvaltningsområder».  

Tas til etterretning. Forslagstiller har allerede vurdert 
og sjekket ut de temaer som omfattes av NVEs 
forvaltningsområder i forbindelse med varsel om 
planoppstart i 2017.  

  

Odd Gundersen 
odd.eugen@gmail.com 
(11.10.2018) 

Påpeker at nabotomten til planområdet, Smed 
Hagens veg 11, innehar flere publikumsrettede 
funksjoner som legesenter, fysioterapi og 
helsestudio. Tilgjengeligheten for gående og 
syklende til disse funksjonene er dårlig fordi 
det mangler utbygd gang‐ og sykkelveg på en 
strekning langs fv. 177 Nesvegen. Mener at 
regulert løsning (privat smett inne på privat 
boligområde) ikke vil sikre god nok 
tilgjengelighet til Smed Hagens veg 11 for 
myke trafikanter. Foreslår at det reguleres inn 
en mer formell adkomst, f. eks ny gang- og 
sykkelveg fra den eksisterende.   
 

Tas til etterretning. Administrasjonen er enig i at det er 
behov for en bedre tilgjengelig adkomst for myke 
trafikanter til Finsbråten sine lokaler i øst. Det reguleres 
derfor inn en ny gang- og sykkelvegforbindelse mellom 
eksisterende gang- og sykkelveg og næringsområdet, - 
øst for regulert lekeplass. Det lille gjennomgangs-
«smettet» som var regulert lenger opp nord i 
opprinnelig planforslag, utgår.  

Formålet f_TV (turveg) 
fjernes til fordel for ny 
gang- og sykkelveg, - 
en forlengelse av 
allerede eksisterende 
o_G/S-Veg. Lekeplass 
f_LEK tas ned i 
størrelse til 299 m2. 
Nytt formål «annen 
veggrunn – grøntareal»  

§ 4.4.2: «Gang- og 
sykkelveg, o_G/S-veg, 
omfatter dagens gang 
og sykkelveg i sør, samt 
ny forbindelse øst for 
lekeplassen. o_G/S skal 
være offentlig.»  
 
§ 4.2.5: Annen 
veggrunn – grøntareal: 
«Arealet omfatter fysisk 
skille mellom gang-
/sykkelveg og 
tilgrensende 
industriområde i øst, 
samt grøft langs gang- 
og sykkelveg øst for 
lekeplassen. Arealene er 
offentlige og skal tilsås 
og beplantes eller gis 
annen tiltalende 
utforming.» 
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Statens vegvesen 
(15.10.2018)  

Har ingen merknader til planforslaget.  Tas til orientering.    

Naboer til 
planområdet 
(22.10.2018) 
Yngvild Maae og Knut 
Svindal - Vilbergkroken 20.  
Gro Helgesen og Lars 
Helgesen – Vilbergkroken 16  
 

Har merknader til at regulert fortau avsluttes i 
nord og ikke fortsetter rundt svingen og kobles 
til eksisterende gang- og sykkelveg som ligger 
ca. 110 m. lenger vest. Dette bør gjøres av 
hensyn til trafikksikkerheten til myke 
trafikanter, da beboerne i Vilbergkroken 
opplever nestenulykker rundt denne svingen 
relativt ofte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administrasjonen er enig i at det mangler trygg 
gangforbindelse rundt nevnte sving. En forstår at 
behovet for trygg gangforbindelse rundt svingen i 
Vilbergkroken eksisterer uavhengig av denne planen, 
ikke minst på grunn av sikkerhetsaspektet med dårlig 
frisikt for både myke og harde trafikanter rundt nevnte 
sving.   
 
Hvorfor det ikke reguleres for fortau videre vestover: 
Forslagsstillers samfunnsbidrag i dette planforslaget 
med regulering av 110 m offentlig fortau samt en 50 m. 
offentlig ny gang- og sykkelvegforbindelse i retning 
Smed Hagens veg 11 står i stil til denne utbyggingens 
begrensede omfang. Avslutningen av fortauet i nord 
underbygger det som antas å være korteste og tryggeste 
skoleveg for barn og unge i dette området. Fra fortauet 
er det trygt å bevege seg mot bussholdeplass 
«Vilberggarasjen» og mot undergangen som leder til 
Nedre Vilberg veg med utbygd fortau på motsatt side 
av Nesvegen, og videre nordover mot Vilberg 
barneskole, ungdomsskole etc.  
 
Reguleringsmessig ligger det allerede til rette for å 
anlegge fortau på den siste strekningen rundt svingen 
utenfor planområdet i kraft av planen «Vormvikåsen, 
del av gbnr. 17/7 m.fl.» vedtatt 1998. Planbestemmelse 
III a) og b) i denne sier: 
 

«Offentlige Trafikkområder – I trafikkområdet skal 
det anlegges kjøreveger og fortau. Før bygging av 
veganlegg igangsettes, skal det foreligge godkjent 
teknisk plan som bl.a. viser veg-stigning og 
tilhørende skjæringer/fylling»  

 
I gjeldende kommuneplan er Vilbergkroken også avsatt 
med en samferdselslinje for formålet nåværende 
gang/sykkelveg (nåværende indikerer at ting er 
reguleringsmessig ivaretatt, men ikke nødvendigvis 
opparbeidet)   
 
Utsikter for nytt fortau videre vestover: 
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«Hva menes med 1 boenhet?» 
 
 
 
Ber utbygger ta hensyn til overvannet som 
renner ned fra skogen i sør.  

Vilbergkroken er altså regulert til offentlig 
trafikkområde. Dette tilsier at kommunen er ansvarlig 
for utbygging av fortau på den siste biten (rundt 
svingen). Vilbergkroken er imidlertid ikke oppført eller 
meldt inn i forbindelse med fastsettelse av kommunens 
trafikksikkerhetsplan som var oppe til behandling i 
2018.  
 
(Link: https://www.eidsvoll.kommune.no/siteassets/20-pdf-
dokumenter/plan/overordnede-planer/trafikksikkerhetsplan-
2017-2028/trafikksikkerhetsplan-2017-2028.pdf)  
 
Kommunens trafikksikkerhetsplan har avgjørende 
betydning for hvilke tiltak som blir bevilget penger i 
kommunens handlingsplaner. For å få prioritet i 
kommunens handlingsplaner i årene fremover må 
fortau langs Vilbergkroken meldes inn som et behov i 
forbindelse med neste trafikksikkerhetsplanrullering. 
Denne vil bli rullert neste gang i 2021 - anslagsvis. En 
alternativ løsning kan være å få på plass midlertidige/ 
mindre kostbare sikringstiltak som kan bidra til å bedre 
sikkerheten for myke trafikanter i Vilbergkroken, f.eks. 
oppsett av trafikkspeil o.l. Beboere kan naturligvis 
kontakte kommunalteknisk avdeling i Eidsvoll 
kommune og etterspørre mulighetene for dette.  
 
1 boenhet tilsvarer en bolig/et hus. 15 boenheter 
tilsvarer 15 boliger/hus, - potensielt 15 nye naboer 
med/uten familier.  
 
Tas til etterretning. Dette vil bli gjenstand for vurdering 
og vil konkretiseres ifm. byggesøknad. Det foreligger et 
VA-notat vedlagt denne plansaken. Denne skal 
godkjennes av kommunen før det gis tillatelse for 
søknadspliktige tiltak.  

Fylkesmannen i 
Oslo og Akershus 
(30.10.2018) 

Anbefaler en annen formulering av 
bestemmelse om støy § 3.5, da den ikke er 
konkret og viser til en hel retningslinje som kan 
tolkes.  
 
 
 
 

Tas til etterretning.  
 
 
 
 
 
 
 

 § 3.5: «For både 
utendørs og innendørs 
støynivå gjelder 
Miljøvern-
departementets 
“Retningslinje for 
behandling av støy i 
arealplanlegging” (T-

https://www.eidsvoll.kommune.no/siteassets/20-pdf-dokumenter/plan/overordnede-planer/trafikksikkerhetsplan-2017-2028/trafikksikkerhetsplan-2017-2028.pdf
https://www.eidsvoll.kommune.no/siteassets/20-pdf-dokumenter/plan/overordnede-planer/trafikksikkerhetsplan-2017-2028/trafikksikkerhetsplan-2017-2028.pdf
https://www.eidsvoll.kommune.no/siteassets/20-pdf-dokumenter/plan/overordnede-planer/trafikksikkerhetsplan-2017-2028/trafikksikkerhetsplan-2017-2028.pdf
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Viser til Nittedal kommunes bestemmelse om 
overvann og ber kommunen vurdere om 
overvannshåndtering etter tre-trinn-strategien er 
tilstrekkelig med tanke på fremtidige 
klimaendringer.  
 

 
 
 
 
 
 
Saksbehandler i kommunen har kontaktet 
saksbehandler hos fylkesmannen, og fått bekreftet at 
henvisningen til en annens kommune bestemmelser om 
overvann beror på en glipp. Budskapet er imidlertid 
relevant og bør sjekkes ut i forbindelse med senere 
detaljprosjektering.  

1442/2016), med 
grenseverdier angitt i 
tabell 3, eller senere 
vedtatte forskrifter/ 
retningslinjer som 
erstatter disse.» 
 

Akershus 
fylkeskommune 
(01.11.2018)  

Fylkesrådmannen viser til utvalgets vedtak 
(vedr. ønsket om forskuttering av 
fylkeskommunale midler for å bygge gang- og 
sykkelveg langs fv. 177) og viser til at det i 
rapporten «Trygging av skoleveger i Akershus» 
(revidert 2018) ikke er prioritert bygging av 
gang- og sykkelveg på nevnte strekningen langs 
fv. 177 – Nesvegen. Fylkesrådmannen påpeker 
at planområdet ikke har noen tilknytning til fv. 
177 i nord fordi området får sin adkomst fra 
Vilbergkroken, og en kan derfor ikke se at 
planlagt utbygging påvirker behovet for gang- 
og sykkelveg langs Nesvegen. Fylkesråd-
mannen registrer at det er tatt hensyn til myke 
trafikanter med regulering av nytt fortau langs 
Vilbergkroken mellom eksisterende gang- og 
sykkelveg i sør og regulert kryss i nord.  
 
Fylkesrådmannen registrer foreslåtte plassering 
av lekeplassen og ber kommunen vurdere om 
punkt 5A (sikring mot forurensning, støy, 
trafikkfare og annen helsefare) i rikspolitiske 
retningslinjer for å styrke barn og unges 
interesser i planleggingen, er tilstrekkelig 
ivaretatt i planforslaget. 

Tas til orientering. Administrasjonen og 
fylkesrådmannen er av samme oppfatning ift. at 
planforslaget ikke berører problematikken vedr. den 
manglende gang- og sykkelvegen langs Nesvegen. Det 
reguleres adkomst for myke trafikanter til Smed 
Hagens veg 11 via en ny gang- og sykkelveg innenfor 
dette planforslagets avgrensning, - kan det legges til.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til etterretning. Administrasjonen mener at 
lekearealets plassering er akseptabel sett opp i mot 
retningslinjens punkt 5A forutsatt at lekeplassens 
skjermes. Tar inn en ny bestemmelse om inngjerding av 
lekeplassen mot parkeringsplass i sør og 
industriområde i øst.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 4.1.5: Området er 
felles for boligene 
innenfor BKS1. 
Lekeplassen skal 
minimum har en 
sandkasse, 
huskestativ/dumphuske, 
benk og noe fast dekke. 
Det skal sikres at 
lekeplassen er skjermet 
med gjerde mot 
parkeringsplassen i sør 
og mot industriområdet 
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i øst.    
 

Kommunalteknikk 
– Eidsvoll 
kommune  
(12.12.2018) 

Har ikke noe å påpeke. Forutsetter at tekniske 
planer for veg, vann og avløp blir forelagt 
kommunalteknikk for godkjenning.   
 
Vannledning som er tenkt brukt ved hjelp av ny 
kum v 17/10 går over i høytrykksone. Dette må 
sjekkes. 

Tas til orientering. Ivaretas gjennom rekkefølge-
bestemmelse § 5.1.1.  
 
 
Dette løses ved å sette inn en trykkreduksjon i den nye 
kummen. Sjekkes nærmere i forbindelse med senere 
detaljprosjektering.  

  

 


