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PlanID 303533800: Detaljregulering for gbnr. 17/267 m.fl., Vilberg barnehage -sluttbehandling
Kommunedirektørens innstilling:
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas «Detaljregulering for gbnr. 17/267 m.fl., Vilberg
barnehage». Plankart er datert 16.9.2022 og bestemmelser er datert 9.9.2022.
Det igangsettes umiddelbart detaljregulering av erosjonssikringstiltak i skråningen mot Vorma.

Saksutredning:
1. Saksopplysninger
1.1.Bakgrunn for saken
Vilberg barnehage skal utvides fra 4 til 10 avdelinger, og hensikten med planarbeidet er å regulere
tilstrekkelig areal for den planlagte utbyggingen.
Planen er utarbeidet av Landskaperiet AS, på vegne av eiendomsforvaltningen i Eidsvoll kommune.
1.2.Beskrivelse av planområdet
Planområdet er lokalisert på Vilberg, like nord for Eidsvoll sentrum. Det grenser mot Vilbergvegen i
øst og skråning ned mot Vorma i vest. I nord ligger Vilberg ungdomsskole og dagens Vilberg
barneskole ligger sørøst for planområdet. For øvrig er det boligbebyggelse i sør og øst.
Innenfor planområdet er det i dag eksisterende barnehage med fire avdelinger, med tilhørende
uteområder samt parkering i nord. Parkeringsplassen er felles for barnehagen og ungdomsskolen.

Figur 1: Markøren viser beliggenheten til Vilberg barnehage, ikke langt fra Eidsvoll sentrum.

1.3.Planprosessen
Det ble avholdt oppstartsmøte den 12.4.2021 og varslet oppstart av planarbeid den 4.5.2021. Det
kom inn fem uttalelser til planoppstart. Det ble også avholdt åpent møte den 20.5.2021 på digital
plattform.
Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 1.12.2021-30.1.2022 og det kom inn syv
merknader til planforslaget. Disse er svart ut i vedlagt merknadsskjema, og merknadene er vedlagt i
sin helhet. Merknadene har ikke ført til store endringer i planforslaget, men det er lagt inn krav til
plan for anleggsfasen som rekkefølgekrav før det gis igangsettingstillatelse, samt bestemmelser om
anleggsperioden. Administrasjonen har også i forslag til vedtak lagt til at det skal startes opp en
planprosess for erosjonssikringstiltak i skråningen mot Vorma, for å følge opp anbefalingene fra
revidert geoteknisk notat.
1.4.Beskrivelse av planforslaget
Planforslaget tar utgangspunkt i dagens situasjon med eksisterende barnehagebygg, uteområde,
adkomst og parkering. Dagens barnehagebygg skal beholdes inntil videre, men planen er at bygget på
sikt skal oppgraderes eller erstattes. I tillegg planlegges det oppføring av nytt bygg i den sørlige delen
av planområdet.
Planlagt nybygg er planlagt i to etasjer, for å ta minst mulig av lekearealer ute, og redusere
terrenginngrep. Avdelingene vil være i første etasje, personalrom og teknisk rom i andre etasje. Den
nye bebyggelsen skal følge samme retning som bebyggelsen langs Marte Marjas veg, slik at området
opprettholder en helhetlig bebyggelsesstruktur. Bebyggelsen konsentreres i sør slik at
landskapsrommet i vest og nord beholdes som grønt- og naturområde. Ny bebyggelse planlegges

med flate tak tilsvarende som eksisterende barnehagebygg i nord. Maks gesimshøyde er satt til kote
154.
Parkeringsplass og adkomst fra Vilbergvegen blir opprettholdt slik som i dag, med maksimum 65
parkeringsplasser for bil og minimum 50 sykkelplasser. Parkeringsplassen brukes både av barnehage
og ungdomsskole, og det er tenkt at den sørlige delen av parkeringen skal benyttes til
korttidsparkering for levering og henting i barnehagen. Det legges opp til 15 ladeplasser for elbil, og
25 av sykkelplassene skal være overdekt. Det er regulert inn eget areal til renovasjon, i form av
nedgravde avfallsløsninger.

Figur 2: Foreslått landskapsplan for ny barnehage.

1.4.1.Trafikkforhold
Planen medfører ingen endringer i vegforhold. En økning i antall barn og ansatte i barnehagen vil
medføre økt trafikk i Vilbergvegen, særlig i tidspunkter for levering og henting av barn. Det er
gjennomført trafikktelling i Vilbergvegen som viser at vegen i dag har en ÅDT på 574. Etter offentlig
ettersyn ble det utarbeidet et trafikknotat som vurderte trafikkforholdene i Vilbergvegen. Økningen i
trafikk som følge av utvidelse av barnehagen vil ikke føre til at trafikkmengden overstiger vegens
kapasitet. Trafikknotatet følger som vedlegg.
Innenfor parkeringsarealet skal det etableres et fortau fra adkomsten til en av portene inn i
barnehageområdet, for å sikre myke trafikanter fra parkeringen og inn til barnehageporten. Det

etableres et betydelig antall sykkelparkeringsplasser, slik at det legges til rette for at mye av
transporten kan skje på sykkel.
1.4.2.Støy
Det er gjort en vurdering av støy fra jernbane og veg, og det er konkludert med at barnehagen ikke er
utsatt for støy fra disse. Det er tatt inn i bestemmelsene at den til enhver tids gjeldende
«Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging» skal følges, også under anleggsfasen.
1.4.3.Grunnforhold
Det er utført geotekniske undersøkelser av Rambøll i 2020. Geoteknisk notat ble revidert i 2022,
etter offentlig ettersyn. I revidert notat anbefales det å erosjonssikre skråningsfoten langs Vorma.
Løsmassene i området består hovedsakelig av marine avsetninger, med forekomster av
elveavsetninger og tynn morene. I utførte totalsonderinger ned til ca. 30 m dyp, er det ikke påtruffet
berg i noen av de seks borepunkter. Det er ingen antydninger til kvikkleire eller sprøbruddmateriale
på planområdet.
Det er utført stabilitetsberegninger for å sikre lokal stabilitet i skråningen mot
Vorma. Stabiliteten i skråningen mot Vorma er ikke tilfredsstillende i henhold til dagens regelverk.
Området lengst vest bør ikke bebygges eller belastes av anleggstrafikk, mellomlagring av masser eller
annet som kan påvirke stabiliteten i skråningen. Grunnundersøkelsene viser variasjoner i
leirematerialets fasthet i området, men indikerer generelt at fastheten øker mot øst. Det anbefales
derfor å etablere tilbygget på østre del av tomten. Bæreevnen på planlagt byggetomt vurderes å
være god.
Erosjon fra Vorma kan over tid redusere lokalstabiliteten i skråningen vest for eksisterende Vilberg
barnehage. Det er beregnet lav sikkerhet mot Vorma både i forbindelse med Vilberg barnehage og
Vilberg ungdomsskole, som ligger noe nord for Vilberg barnehage. Det er registrert hendelser med
overflateutglidninger i skråningen mellom Vilbergplatået og Vorma. Dette kan skyldes både erosjon
og lav stabilitet. Ved å erosjonssikre skråningsfoten kan hendelser som skyldes erosjon i fremtiden
forhindres. Dette vil hindre at stabiliteten reduseres over tid.
Det er utarbeidet et notat for dimensjonering av erosjonssikring av skråningsfoten, gjort av Skred AS.
De anbefaler erosjonssikring som ordna steinlag eller plastring.
1.4.4.Naturmangfold
Planen innebærer ikke nedbygging av område registrert med særskilt biologisk mangfold, verdifull
vegetasjon, særlige viltinteresser eller andre viktige økologiske funksjoner.
1.4.5.ROS-analyse
I den samlede risikovurderingen hadde følgende hendelser alvorlige til svært alvorlige konsekvenser:
Jord- og flomskred, snø-/isras, sterk vind (storm, orkan mm.), ulykke i av-/påkjørsler og andre
trafikkulykkespunkter. Disse er kommentert ut i ROS-analysen hvor det vises til bestemmelser,
forskrifter og normer som skal følges for å unngå uønskede hendelser.
1.5.Forholdet til gjeldende planer og retningslinjer
Området er i dag regulert til barnehage og bolig i områderegulering for Vilbergområdet, vedtatt i
Eidsvoll kommunestyre 10.10.2017, stadfestet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet
20.12.2018. I kommuneplanens arealdel er hele planområdet avsatt til nåværende offentlig/privat
tjenesteyting.
1.5.1.Statlige retningslinjer 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.
1.5.2.Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (2015)
Målet er mer konsentrasjon og mindre spredt vekst i Akershus. Veksten skal skje i prioriterte
vekstområder og det skal tilsvarende være en klar begrensning utenfor disse områdene. Det er en
sterk prioritering av både vekst og vern. Det er prioritert noen lokale byer og tettsteder der
befolkningsvekst kan gi kundegrunnlag for bredt handels- og tjenestetilbud, og et tilbud om
kollektivtransport som er god nok til å bli et naturlig førstevalg. Innbyggerne skal kunne gå og sykle til
arbeidsplasser, fritidsaktiviteter og andre daglige gjøremål. Eidsvoll sentrum er definert som et
prioritert tettsted.
1.5.3.Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planlegging
Skal synliggjøre og styrke barn og unges interesser i planlegging etter plan- og bygningsloven.
Retningslinjene setter både krav til at den kommunale planleggingen vurderer konsekvensene for
barn og unge, og at ulike grupper barn og unge selv gis anledning til å delta.
Det settes også krav til den fysiske utformingen, og arealer som brukes av barn og unge skal sikres
mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare.
2. Vurdering
2.1.Overordnede planer og mål
Planområdet er avsatt til offentlig/privat tjenesteyting i kommuneplanens arealdel, og i
områderegulering for Vilberg er planområdet regulert til barnehage og bolig. Planområdet ligger
innenfor grønn grense for tettstedet Eidsvoll sentrum/Sundet, og planforslaget er i tråd med
overordnede føringer og planer.
2.2.Trafikkforhold
Det er utarbeidet et trafikknotat hvor trafikkforholdene ved Vilbergvegen er vurdert. Det er
gjennomført trafikktelling i Vilbergvegen som viser at vegen har en ÅDT på 574. Økningen i trafikk
som følge av utvidelse av barnehagen vil ikke føre til at trafikkmengden overstiger kapasiteten for
vegen. I dag er det mange foreldre som parkerer ved barnehagens parkeringsplass for å følge barn
inn på skolen, noe som vil endres når det bygges ny skole på Tynsåkjordet. Det vil derfor bli mindre
trafikk som er direkte knyttet opp til skolen når den flyttes.
Det er vurdert løsninger for å få en best mulig trafikkflyt inn til barnehagen på tider med mye trafikk,
for eksempel separat inn- og utkjøring til parkeringen. På grunn av høydeforskjell mellom
Vilbergvegen og parkeringen samt at bilene må krysse fortauet to steder i stedet for ett er ikke dette
vurdert som hensiktsmessig. Det er mulig å sette opp skilt nederst i vendehammeren i Vilbergvegen,
med «parkering forbudt» og underskilt «gjelder snuplass», for å forhindre at foresatte parkerer ved
skoleporten for å følge barn inn på skolen.
Når skolen flyttes og eksisterende skoletomt skal bygges ut med boliger vil adkomst til det nye
boligområdet vurderes i en fremtidig reguleringsprosess.
2.3.Grunnforhold
Det er utført geotekniske undersøkelser som viser at stabiliteten for området vest for eksisterende
barnehage ikke er god nok. Det er derfor lagt inn faresone for ras- og skred i plankartet, og det er tatt
inn bestemmelser som legger føringer for bruken av dette området. Det kan ikke bebygges eller
gjøres terrengendringer. Trær, busker og bunnvegetasjon bidrar til å stabilisere terrenget og skal ikke
fjernes, og området skal heller ikke belastes av anleggstrafikk, mellomlagring av masser eller annet
som kan påvirke stabiliteten i skråningen.
Det er ikke påvist kvikkleire eller løsmasser med sprøbruddegenskaper.

2.4.Erosjonssikring
Administrasjonen mener at kommunen bør følge anbefalingen om å erosjonssikre skråningsfoten
mot Vorma, men med hensyn til tidsaspektet for bygging av ny barnehage anbefaler
administrasjonen at erosjonssikringen tas som en egen regulering som startes opp umiddelbart.
Dette er for å ikke forsinke byggingen av ny barnehage ytterligere. I geoteknisk rapport vises det til at
erosjonen over tid kan redusere lokalstabiliteten i skråningen vest for barnehagen. Det vurderes
derfor at det ikke er et umiddelbart behov for å erosjonssikre skråningen, men at det bør gjøres
innenfor en fem- eller tiårsperiode.
3. Alternativer
A: I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas «Detaljregulering for gbnr. 17/267 m.fl.,
Vilberg barnehage». Plankart er datert 16.9.2022 og bestemmelser er datert 9.9.2022.
Det igangsettes umiddelbart detaljregulering av erosjonssikringstiltak i skråningen mot Vorma.
B: Planforslaget sendes tilbake til administrasjonen for ytterligere bearbeiding.
4. Konklusjon
Med bakgrunn i det ovenstående anbefaler kommunedirektøren alternativ A: I medhold av plan- og
bygningslovens § 12-12 vedtas «Detaljregulering for gbnr. 17/267 m.fl., Vilberg barnehage». Plankart
er datert 16.9.2022 og bestemmelser er datert 9.9.2022.
Det igangsettes umiddelbart detaljregulering av erosjonssikringstiltak i skråningen mot Vorma.
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