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Eidsvoll - Uttalelse til høring av detaljregulering for Vilberg barnehage 

Vi viser til brev datert 1. desember 2021 med høring av detaljregulering for Vilberg barnehage i 
Eidsvoll kommune. 
 
Bakgrunn 
Hensikten med planarbeidet å legge til rette for en utvidelse av Vilberg barnehage fra 4 til 10 
avdelinger. Planområdet er på ca. 16,3 dekar. 
 
Vi ga innspill til planarbeidet, i vårt brev datert 28. mai 2021 der vi fremhevet hensynet til barn og 
unge og at det sikres tilstrekkelige leke- og utearealer. Videre pekte vi på forhold tilknyttet 
samfunnssikkerhet, klimatilpasning og overvannshåndtering.  
 
Statsforvalterens rolle 
Vi skal bidra til at planer ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser innen landbruk, 
klima og miljøvern, folkehelse, barn og unges interesser, samfunnssikkerhet og gravplasser. 
Statsforvalteren skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer innen 
våre ansvarsområder blir fulgt opp i kommunale planer. Kommunen er planmyndighet og har 
ansvaret for at plan- og bygningslovens formelle krav til innhold og planprosess oppfylles i 
planarbeidet. 
 
Vurdering 
Vi ber det vurderes om det skal stilles kvalitets- og funksjonskrav til barnehagens uteområder i 
bestemmelsene. For å ta tilstrekkelig hensyn til samfunnssikkerhet ber vi også om at Norges 
vassdrags- og energidirektorats faglige råd om erosjonssikring vurderes grundig i det videre 
arbeid med planen.  
 
Ellers bør det gjøres en gjennomgang av relevante føringer under punkt 4.5 i planbeskrivelsen. 
Det vises til hva som var listet opp i områderegulering for Vilberg området vedtatt 20. desember 
2018. Etter dette er det blant annet kommet nye nasjonale forventninger til regional og 
kommunal planlegging (14. mai 2019), retningslinje for støy T-1442 ble revidert i fjor og statlige 
planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning ble vedtatt 28. september 
2018.  
 



 
Vi vil på generelt grunnlag anmode kommunen å kvalitetssikre plankart og bestemmelser før 
planforslaget eventuelt vedtas. 
 
Ellers viser vi til kommunens ansvar som planmyndighet, jf. Statsforvalterens forventningsbrev 
for 2021, datert 28. januar 2021 og tilhørende vedlegg med forventninger til kommunal 
arealplanlegging.   
 
Vi ber om å få tilsendt vedtaket i saken og eventuelt godkjent reguleringsplan. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Alexander Karlsson (e.f.) 
seniorrådgiver 
 

  
 
Torgeir Fagersand 
rådgiver 
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Eidsvoll kommune - Detaljregulering for gbnr. 17/267 m.fl. Vilberg 
barnehage - Uttalelse til offentlig ettersyn av planforslag 

 
Vi viser til kommunens oversendelse datert 1. desember 2021 av reguleringsplan til offentlig 
ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10. 

Planområdet er på ca. 16,3 dekar og avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting i 
kommuneplanens arealdel. Planområdet utgjør en del av områderegulering for 
Vilbergområdet, vedtatt 10. oktober 2017. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for 
utvidelse av Vilberg barnehage fra fire til ti avdelinger. 

Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet, forvalter av 
fylkesvei, fagmyndighet for kulturminnevern og prosessmyndighet etter vannforskriften. Vi 
viser til uttalelse til varsel om oppstart av planarbeidet, datert 28. mai 2021 og har følgende 
merknader til planforslaget: 

Merknad til planbeskrivelsen 
I kapittel 4.1 og 4.5 i planbeskrivelsen gis det en oversikt over overordnede planer og statlige 
føringer som setter rammebetingelser for planarbeidet. Det opplyses at oversiktene er hentet 
fra planbeskrivelsen til områderegulering for Vilbergområdet, som ble vedtatt i 2017. 

Vi gjør oppmerksom på at det er vedtatt en rekke nye/reviderte føringer etter at 
områdereguleringen ble vedtatt. Regional planstrategi for Viken for perioden 2020-2024 ble 
vedtatt av Viken fylkesting 18. desember 2020. Revidert regional plan for kulturminner og 
kulturmiljøer i Akershus ble vedtatt av Akershus fylkesting 25. november 2019. Gjeldende 
nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging ble vedtatt 14. mai 2019. 

Vi anbefaler at omtalen av overordnede planer og statlige føringer oppdateres slik at det vises 
til gjeldende føringer. 

Arkeologiske kulturminner 
De arkeologiske kulturminnene er korrekt avmerket og omtalt i planforslaget, i tråd med 
fylkeskommunens tidligere dispensasjon fra kulturminneloven.  
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Øvrige regionale interesser 
Vi viser til uttalelse til varsel om planoppstart, datert 28. mai 2021, og har ingen ytterligere 
merknader til planforslaget. 

 

Vennlig hilsen 

Margaret Andrea Mortensen  
rådgiver kommunale planer  

 

Kopi til: 
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Samferdsel:      Torhild Sletten 
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Nyere tids kulturminner:    Peder Figenbaum
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NVEs uttalelse - Offentlig ettersyn - Forslag til detaljregulering av 

gnr. 17 bnr. 267 m.fl. - Vilberg barnehage - PlanID 303533800 - 

Eidsvoll kommune 

Vi viser til høringsdokumenter mottatt 02.12.2021 
 

Om NVE 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med 
innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom-, erosjons- og skredfare, allmenne 

interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring 

av elektrisk kraft. NVE har også ansvar for å bistå kommunene med å forebygge skader fra 

overvann gjennom kunnskap om avrenning i tettbygde strøk (urbanhydrologi). NVE gir råd 

og veiledning om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse 

saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og 

bygningsloven (pbl). 

NVEs faglige råd 

Erosjon 

Geoteknisk notat fra Rambøll datert 02.03.2020 konkluderer med at det ikke er påvist leire 
med sprøbruddegenskaper, og at det derfor ikke er fare for kvikkleireskred. De 

konkluderer videre med at det likevel er fare for mindre utglidninger i skråningen ned mot 

Vorma og at planlagte bygg må plasseres øst i planområdet hvor det er beregnet 
tilfredsstillende stabilitet.  

 

Den geotekniske vurderingen er kvalitetssikret av uavhengig foretak (VSO Consulting 

datert 12.05.2021). De peker på at erosjonsforhold i skråningen og mulige sikringstiltak bør 
vurderes. Sikringstiltak kan innebære å legge inn krav om å beholde vegetasjonen i 

skråningen, eller at det utføres annen type erosjonssikring. 

 
NVE anbefaler at behov for erosjonssikring i skråningen avklares nærmere før planen 

vedtas. Erosjon kan over tid spise av sikkerhetsmarginen som er lagt inn i vurderingene 

utført av Rambøll. Hvis fagkyndige konkluderer med det må utføres erosjonssikring eller at 
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vegetasjon i skråningen bør bevares, bør kommunen innlemme den aktuelle skråningen i 
planområdet og inkludere planbestemmelser som sikrer at avbøtende tiltak følges opp 

og/eller at vegetasjonen bevares. 

 

Ved behov bidrar vi gjerne med ytterligere veiledning. Se ellers www.nve.no/arealplan for 
ytterlig informasjon og veiledere.   

 

 
 

 

Med hilsen 

 

Øyvind Leirset 

seksjonssjef 

Kjetil Indrevær 

seniorrådgiver 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner 

 

 

 
Mottakerliste: 

Eidsvoll kommune 

 
Kopimottakerliste: 

STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN 
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E-post fra Miljørettet helsevern - Øvre Romerike 
 

Det vises til brev datert 1.12.2021. 

Miljørettet helsevern – Øvre Romerike slutter seg til vedtak gjort i Hovedutvalg for næring, plan og miljø i møte den 23.11.2021 sak 21/113. Dette er i tråd med vår 
merknad av 1.6.2021. I tillegg bemerkes at vurderingen av trafikkforholdene også må omfatte trafikk knyttet til byggeaktiviteten i forbindelse med utbyggingen av 
barnehagen. 

Ellers vil vi bemerke: 

Planbestemmelsene om støy bør presiseres ytterligere med hensyn til støy fra bygg- og anleggsvirksomhet. Det bør være bestemmelser som bl. a regulerer driftstider. 
Dette kan oppnås gjennom krav om en plan for støyhåndtering. En slik plan bør også inneholde prosedyrer for behandling av eventuelle dispensasjoner fra de 
grenseverdier som framgår av retningslinjene (T-1442/2021). 

 
Med hilsen 
  
Bjørn Hagen 
Seniorrådgiver, Miljørettet helsevern – Øvre Romerike 
Tlf.: +47 477 15 384 
  

 
  
 
 
 
Denne e-post med eventuelle vedlegg er ment for den institusjon eller person den er rettet til og kan inneholde lovbestemt taushetsplikt. Om e-posten er feilsendt, 
vennligst slett den og kontakt avsender. Nannestad kommune er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap som følge av denne e-posten, av dette som følge av virus 
eller datafeil. 
 
 

 

Besøksadresse 
Nannestadvegen 220 
2030 NANNESTAD 
Telefon: +47 66 10 50 00 

E-post/web 
postmottak@nannestad.kommune.no 
www.nannestad.kommune.no 

Info 
Kontonr: 8601 41 96236 
Org.nr.: 964 950 202 
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Prof. Helge Hellevang

Institutt for geofag

Universitetet i Oslo

Eidsvoll kommune,

kommunal forvaltning,

PB 90,

2081 Eidsvoll

Date: 19 J anuary 2 0 2 2

Høringssvar Detaljregulering for gbnr.17/267 m.fl., Vilberg barnehage

Fl gende horingssvar baserer seg pa geotekniske undersk elser utfr t av Rambl l datert 02.03.2020

(geoteknisk notat) og 10.02.2020 (datarapport nr. 001), samt geoteknisk notat fra VSO Consulting,

utf rt som tredj epartskontroll/vurdering av utf rte undersk elser av Rambl l (inkludert tidligere

arbeider nord for reguleringsområdet) (datert 21.05.2021). Vi støtter konklusjonene om at det ikke

er kvikkleire i grunnen, og at det dermed ikke er fare for områdeskred. Vi støtter også konklusjonen

om at sikkerhetsfaktoren for skråningen i vest ned mot Vorma ikke er tilfredsstillende, og at det bør

etableres sikkerhetssone 35 meter inn fra skråningskant (og at dette nok er et konservativt anslag for
a ve re på den sikre siden).

Vi er derimot kritiske til at ingen av notatene analyserer hvordan erosjon fra Vorma i skråningsfot

vil påvirke sikkerhet fremover i tid. Og videre hvordan sikkerhetssonen vil måtte flyttes innover i
fremtiden og dermed påvirke sikkerhet på lekeareal og bygg. Erosjon er ikke nevnt i hele tatt i

Rambl l sine rapporter, mens VSO Consulting konkluderer med, helt uten analyser, at

«Erosj onssikring kan mulig vurderes». Vi er også kritiske til at erosj on og fremtidig endring av
sikkerhetssone ikke har blitt tatt med i ROS-arbeidet.

Er det en sammenheng mellom skråningsstabilitet og erosjon av skråningsfot ved
reguleringsområdet?

Spørsmålet er om vår påstand om at skråningsstabiliteten i området er påvirket av erosjon fra
Vorma kan underbygges med undersøkelser.

I sammenheng med utarbeiding av detalj - og reguleringsplan for InterCity parsellene Venjar

Langset og Kleverud Sr li engasj erte Jernbaneverket Dr. Ing. A .Aas-Jakobsen AS med NGI som

underleverandør på geoteknisk rådgivning for a vurdere erosjonsforhold og skredfare på østsiden av

Postadresse: Postboks 1047 Blindern
0316 Oslo

E-post : geosciences@geo.uio.no
Nett : www.mn.uio.no/ geo/



UiO : 2

Vorma mellom Eidsvoll og Minnesund (rapport UEH -10-A-55376 01B). I rapporten vises det til at

skredene og erosjon vanskelig kan skilles så lenge man ikke har erosjonssikret skråningsfot. I

rapporten finner de at den aktuelle strekningen (skråningsfot nedenfor reguleringsområdet) har høy

erosjonsgrad (høyeste av tre nivåer), og de bruker visuelle observasjoner (skred, materiale, etc) for a
underbygge dette. Rapporten underbygger vår påstand om at eneste maten a sikre videre

skredaktivitet som vil spise seg inn mot ny barnehage, er a sikre skråningsfot mot videre erosjon.

De viser til at steinfyllinger for a forhi nd re videre erosjon må ha en viss kvalitet «Ved etablering av

eventuell ny plastring er det viktig at det benyttes graderte fyllmasser for ahindre utvasking av

bakenforliggende materiale/finstoff. Krefter fra is langs elvebredden må også vurderes, og kan være

avgjr ende for n dvendig stein st rr else i plastringen.»

Basert på dette anbefaler vi kommunen a stabilisere skråningsfot med graderte masser. Hvis dette

ikke gjøres bør kommunen hente inn en ekstern ROS analyse som belyser effekten av erosjon fra

Vorma for skråningsstabilitet og potensielt skred, og for videre drift av barnehage hvis skred flytter

sikkerhetssonen inn på aktivt barnehageareal.

................

Prof. Helge Hellevang Prof. Em. Per Aagaard

Prof. Em. Johan Petter Nystuen
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25.01.22

Ad. høring av forslag til detaljregulering for GBNR. 17 / 267 M .FI, Vil berg barnehage.

Eidsvoll Brygge Boligsameie har ikke direkte nabogrense t il overnevnte, men vi ser at det er endringer

i skråningen langs elvekanten. Ved arbeider som Bane Nor utfører med utfylling av Vorma på

vestsiden, er elveløpet blitt smalere og vannføringen sterkere, noe som har ført t il at t rær som vokser

i skråningen nord for vårt boligsameie, mister rotfeste og fa ller ut i elven.

I sammenheng med utarbeiding av detalj -og reguleringsplan for Inter City parsellene Venjar -
Langset og Kleverud-Sr l i, engasjerte Jernbaneverket Dr. Ing. A. Aas-Jacobson AS med NGI som

underleverandør og geoteknisk rådgivning for avurdere erosjonsforhold og skredfare på østsiden av

Vorma mellom Eidsvoll og Minnesund.

I rapporten vises det t il at skredene og erosjon vanskelig kan skilles så lenge man ikke har en

skråningsfot . Vi foreslår derfor at det settes opp en steinlagt skråningsfot nederst i skråningen fra

kommunens tomt og nordover. Dett e kan gi en god stabilit et i skråningen som forhindrer ras i

fremt iden.

Som nabo er vi bekymret for at det kan ut løses skred og mener det bør tas boringer ved

st randkanten/ nederst i skråningen. Dette blir også foreslått av t redjepart i rapporten fra NSO. Disse

boringene bør tas våren 2022 når vannføringen i Vorma er på det laveste. Dersom det viser seg a
være ustabile masser der, kan dette påvirke utbyggingen av barnehagen.

I skråningen nederst på bakkeplan ved D-blokka, blir det presset ut tyntflytende leire, noe som

indikerer at skråningen er meget fukt ig. Og med tanke på at det gikk et lite leirras i skråningen

nedenfor ungdomsskolen i 2021, bor grunnforholdene nederst i skråningen sjekkes ved at man

foretar boring der.

Med vennlig hilsen
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Fra:                                              Odd <odd.eugen@gmail.com> 
Sendt:                                        24. januar 2022 14:06 
Til:                                               Eidsvoll Post 
Emne:                                        Uttalelse i fbm offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan for 

Vilberg barnehage 
  
Mange har pekt på de utfordrende trafikkforholdene i Vilbergvegen og rundt barnehagen. Dette vil 
forsterkes ved en utvidelse av barnehagen, hvis det ikke gjennomføres nødvendige tiltak slik planutvalget 
påpeker i 1. gangs behandlingen av reguleringsplanen. 
  
Vilberg barnehage har i dag 4 avdelinger, 74 barn og om lag 15? ansatte. Det er planlagt for en økning 
med 6 avdelinger til 10 avdelinger. I planmaterialet opplyses at det gir plass til 84 barn og et personale på 
ca. 50 årsverk. Det er vanskelig å forstå at 6 nye avdelinger skal gi en økning på kun 10 barn? Det 
virkelige tallet må være langt høyere, kanskje 140. Dette vil selvfølgelig få en vesentlig innvirkning på bla 
trafikk- og parkeringsforholdene. 
  
På tross av en vesentlig utvidelse av barnehagen er det ikke foreslått utvidelse av parkeringsplassen og 
område for levering/henting av barn. Det kan forsterke det uoversiktlige trafikkbilde nederst i 
Vilbergvegen, og vanskeliggjøre framkommeligheten pga ulovlig parkering i vegen. Noe må gjøres for å 
hindre at trafikkbilde blir forverret.  
  
Vi har tidligere pekt på at det må planlegges for en sikker anleggstrafikk. Det er i kommentaren til 
uttalelsen avfeid med at det vurderes når byggeprosjektet er ferdig prosjektert! I godkjent områdeplan 
er det bestemmelser som sier at det skal stilles krav til plan for anleggsfasen i reguleringsplanen. Bla skal 
det…» redegjøres for sikkerhet rundt anleggstransporten generelt, og langs skolevegene spesielt.» Vi kan 
ikke se at det er stilt slike krav/bestemmelser i reguleringsplanforslaget, og forutsetter at dette blir 
utarbeidet før reguleringsplanen endelig godkjennes i kommunestyret. 
  
Med hilsen 
Kari Mobråten og Odd Gundersen 
Vilbergvegen 17, 
2080 Eidsvoll 
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