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1 SAMMENDRAG
Forslagsstiller for planen er: Eidsvoll kommune v/Eiendomsforvaltningen.
Fagkyndig for planarbeidet er: LANDSKAPERIET AS v/Mona Kittelsen Røberg.
Planforslaget gjelder Vilberg barnehage. Vilbergvegen 15, 2080 Sundet.
Vilberg barnehage skal utvides fra 4 til 10 avdelinger. Hensikten med planen er å
regulere tilstrekkelig areal for den planlagte utbyggingen av barnehagen. I
kommuneplanen og områdereguleringen for Vilbergområdet er Barnehagejordet,
som ligger vest for dagens barnehage avsatt til utvidelse av barnehagen.
Stabilitetsvurdering av Barnehagejordet tilsier at dette området ikke er egnet for
oppføring av byggverk. Eksisterende barnehage og barnehagebygg ligger i sone
med tilfredsstillende sikkerhetsfaktor. Grunnundersøkelsene viser variasjoner i
leirematerialets fasthet i området, men indikerer generelt at fastheten øker mot
øst. Det anbefales derfor å etablere tilbygget på arealet sørøst for dagens
barnehage. Planforslaget innebærer derfor en utvidelse av barnehagearealet til å
også omfatte gbnr. 16/96 og 600 m2 av 17/3, slik at det kan oppføres et nytt
bygg på stabil grunn, samtidig som barnehagen sikres tilstrekkelig og gode
uteoppholdsarealer.
Konsekvenser: Utvidelse av barnehagen vil medføre noe mer belasting på det
lokale vegnettet. Iht. «Felles kommunal vegnorm» defineres Vilbergvegen som
adkomstvei, hvor akseptabel ÅDT kan være opptil 1000 kjøretøy. Den totale ÅDT
etter utbygging er beregnet til å være ca. 891. Vilbergvegen kan ha opptil 1000
ÅDT, og har dermed nok kapasitet og god nok standard til den utbyggingen som
det planlegges for på barnehagetomta.
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Vorma ligger ca. 30 m vest for planområdet. Skråningsfoten langs Vorma er
utsatt for erosjon. Skråningen ligger utenfor planområdet og
erosjonsproblematikken er ikke en konsekvens av dagens eller fremtidig
utbygging av barnehagen. Uavhengig av dette anbefales at Eidsvoll kommune og
aktuelle grunneiere i et eget prosjekt erosjonssikrer skråningsfoten ved Vorma
for å hindre at erosjon over tid reduserer stabiliteten i skråningen.
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2 BAKGRUNN

2.1 Hensikten med planen
Kommunestyret vedtok, 10.03.2020 i sak PS 17/20, utvidelse av Vilberg
barnehage. Barnehagen skal utvides fra 4 til 10 avdelinger. Bakgrunnen for
planen er å regulere tilstrekkelig areal for den planlagte utbyggingen. I
kommuneplanen og områdereguleringsplan for Vilbergområdet er det avsatt et
stort areal til barnehage, det såkalte Barnehagejordet, som ligger mellom det
inngjerdede området til dagens barnehage og naturområdet ned mot Vorma i
vest. Grunnforholdene tilsier at dette arealet ikke er egnet for oppføring av et
nytt bygg. Kommunen besitter også eiendommene sørøst for dagens barnehage.
Den ene tomten er ubebygd og den andre er del av det som i dag ligger under
Vilberg barneskole. Hensikten med planen er å innlemme disse arealene under
arealformål for barnehage, slik at bygning for utvidelsen av barnehage kan
plasseres i dette området, og slik at barnehagen får tilstrekkelig uteareal.
2.2 Forslagsstiller, plankonsulent, eierforhold
Forslagsstiller for planen er Eidsvoll kommune, Eiendomsforvalting.
Plankonsulent er LANDSKAPERIET AS v/ Mona Kittelsen Røberg.
Eiendommene som inngår i planområdet eies av Eidsvoll kommune.
2.3 Tidligere vedtak i saken
Områdereguleringsplan for Vilbergområdet vedtatt 10.10.2017
2.4 Utbyggingsavtaler
Det foreligger ingen utbyggingsavtaler.
2.5 Krav om konsekvensutredning
Planen faller ikke innunder plan eller tiltak som omfattes av Forskrift om
konsekvensutredning. Planområdet ble konsekvensutredet i forbindelse med
utarbeidelse av Områderegulering Vilbergområdet vedtatt 10.10.2017. Planen
innebærer kun en mindre justering innenfor areal allerede avsatt til formålene
under «bebyggelse og anlegg».

3 PLANPROSESSEN
3.1 Medvirkningsprosess og varsel om oppstart
Oppstart av planarbeidet ble varslet 4. mai 2021, i Eidsvoll og Ullensaker blad,
på kommunens nettsider, per brev til naboer, lag og foreninger og kommunaleog offentlige instanser. I løpet av planprosessen er det avholdt brukermøte med
kommunens fagpersoner for barnehage og representanter for brukerne. Etter
annonsert oppstart av planarbeidet ble det avholdt åpent møte 20. mai for
informasjon og medvirkning. Møtet var på digital plattform. Det ble registrert 5
deltakere i tillegg til prosjektgruppen. Direkte innspill i møtet var forholdet til økt
trafikk ved henting og levering til barnehagen, og viktigheten av planlegging for
universell tilrettelegging.
3.2 Offentlig ettersyn
Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 1.12.2021-30.1.2022 og det
kom inn 7 merknader. Alle merknadene er lagt ved i sin helhet og er kommentert
ut i merknadsskjemaet.
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4 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER
4.1 Overordnede planer
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 er definert som et prioritert tettsted.
Veileder – Grønn grense, 2018‐04‐15
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (RP-ATP) er en
felles strategisk plattform for Oslo kommune, Akershus fylkeskommune,
kommunene i Akershus, staten og andre aktører, for hvordan areal og
transport kan samordnes bedre i regionen. Planen legger opp til et mer
konsentrert utbyggingsmønster og en større satsing på kollektivtransport, sykkel
og gange.
Regional plan for klima og energi i Akershus, 18. juni 2018
Regional plan for klima og energi i Akershus viser hvordan kommunene i tidligere
Akershus kan bidra til å innfri Paris-avtalen om å begrense global oppvarming.
Planen tar for seg de største utslippskildene i Akershus og hvor de største
utslippskuttene kan gjøres. Gjennomføringen konkretiseres i
handlingsprogrammet som viser hvordan målene skal nås. Et viktig poeng for
arealplan er at veksten i persontransport skal tas med kollektiv, sykkel og gange
og at bygg- og anleggsplasser skal bli utslippsfrie.
Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus, 25.11.2019
Bakgrunnen for planen er etableringen av Viken fylkeskommune og behovet for
samordning og videreføring av de tidligere fylkeskommunale planene. Følgende
hovedmål og delmål ble videreført fra fylkesdelplan for kulturminner og
kulturmiljøer i Akershus Spor for framtiden (2007-2018): «Ta vare på og bruke
kulturminner som en positiv ressurs i Akershus, og derigjennom bidra til økt
kulturforståelse, identitet og tilhørighet, trivsel og verdiskaping. Bevare et utvalg
av kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap som gjenspeiler
mangfoldet og særpreget ved kulturhistorien
i Akershus. Innhente, skape og formidle kunnskap om kulturarven og gjennom
dette øke forståelsen for dens betydning i samfunnet. Forvalte kulturminner,
kulturmiljøer og kulturlandskap som en integrert del av en helhetlig
miljø- og ressursforvaltning
Veien til et bærekraftig Viken ‐ regional planstrategi 2020‐
2024, Vedtatt av Viken fylkesting 18. desember 2020
Dette er hele Viken-samfunnets overordnede plan for bærekraftig
samfunnsutvikling. Planstrategien angir retning og mål og peker på utfordringer
og muligheter. Strategien legger til grunn helhetsplanlegging og gir
bestemmelser om hvilke regionale planer som skal lages i de neste årene.
Planperioden 2022 ‐ 2027: Regional vannforvaltningsplan, tiltaksprogram, handli
ngsprogram, planprogram,
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hovedutfordringer, og høringsinnspill
Selve Vannforvaltningsplanen er sendt til sentral godkjenning, men de øvrige
dokumentene gjelder fra 1.1.2022. Formålet med planarbeidet er å sikre en mest
mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene..
Kommuneplan 2021-2031
Kommuneplanen ble sist revidert etter vedtak i Eidsvoll kommunestyre
13.04.2021. Formålet med planen er formulert som følger: Kommuneplanens
arealdel skal legge til rette for en bærekraftig og klimavennlig samfunnsutvikling
med vekt på:
• Videreutvikling av kommunens små og store tettsteder
• Vern av kulturhistoriske kvaliteter, biologisk mangfold og naturressurser
herunder dyrka og dyrkbar mark
• Nødvendig bolig- og næringsvekst
• En sosial- og teknisk infrastruktur tilpasset innbyggernes behov.
I revidert kommuneplan er planområdet avsatt til offentlig eller privat
tjenesteyting. Dette inkluderer også gbnr. 16/96, som tidligere var avsatt til
boligformål.

Figur 1: Kommuneplanens arealdel 2021-2031. Utklipp fra Eidsvoll kartportal.

Ruteskravur nord for den eksisterende barnehagebygningen viser Hensynsone
båndlagt etter lov om kulturminner. Tilgrensende arealer i nord er Vilberg
ungdomsskole, og sørøst Vilberg barneskole. Områdene i øst og sør er
eksisterende boligområder. Skråningen i vest er avsatt til grønnstruktur før LNRF
(Landbruk, natur, reindrift og friluftsliv) langs Vorma. Bunnen av skråningen i
LNRF er Hensynsone for flomfare.
Under følger utdrag av bestemmelser og retningslinjer som er særlig relevante
for planarbeidet med Vilberg barnehage:
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§7. Teknisk infrastruktur. 1. ledd. Teknisk infrastruktur for veg, vann og avløp
alle for nye bygge- og anleggstiltak skal planlegges, prosjekteres og utføres iht.
gjeldende kommunaltekniske normer i Eidsvoll kommune. 3. ledd. Til
førstegangsbehandling av alle reguleringsplaner skal det inngå rammeplan for
vann og avløp.
§8. Planlegging og bygging i områder med marine avsetninger. 1.ledd.
I områder med marine avsetninger skal det ved planlegging og
byggesaksbehandling av tiltak gjennomføres geotekniske vurderinger.
§10. Estetikk (PBL § 11-9 nr. 6)
Estetisk veileder for Eidsvoll skal benyttes som referansegrunnlag i valg av
estetikk på ny bebyggelse, - så langt denne veilederen angir relevante
retningslinjer for det søknadspliktige tiltaket som skal oppføres.
§12. Grønn mobilitet
Ved reguleringsplanlegging skal det reguleres tiltak som fremmer grønn
mobilitet, grønn mobilitet er her definert som mulighetene til å ta seg trygt og
effektivt frem til fots eller med sykkel innenfor nærområdet som
reguleringsplanen ligger i.
§12. Parkering (PBL § 11-9 nr. 5)
a) Med mindre det kan dokumenteres et annet behov skal det ved planlegging av
nye tiltak/byggesaksbehandling av nye tiltak uten reguleringsplan, avsettes
parkeringsplasser for bil og sykkel på egen grunn i henhold til følgende norm:
Barnehage minimum 0,5 og maksimum 1 biloppstillingsplass pr. årsverk. 1
sykkeloppstillingsplass pr. årsverk. Kiss ’n ride-parkering for levering og henting
av barn. Størrelse/antall plasser avklares i reguleringsplan.
b) Krav til særskilt tilrettelegging:
For andre bygninger og anlegg med felles eller offentlig parkering skal minst 15
% av parkeringsplassene ha fremlagt strøm for lading. Minst 5 % av totalen skal
ha ladepunkt før det gis brukstillatelse.
For nye utbyggingsprosjekter skal minimum 25 % av sykkelplassene ha
overbygg. Ved sykkelparkeringsplass i tilknytning til offentlige bygg skal det
være mulighet for lading av elektriske sykler.
§19. Universell utforming (PBL § 11-9 nr. 5)
Prinsippene for universell utforming skal legges til grunn ved utforming av alle
publikumsrettede bygninger, fellesarealer, trafikkanlegg med mer.
§21. Støy
Klima- og miljødepartementets til enhver tid gjeldende retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging, skal
legges til grunn for all planlegging og byggesaksbehandling.
§23. Overvann (PBL § 11-9 nr. 3)
Overvann skal håndteres lokalt innenfor hver enkelt eiendom eller planområde, i
tråd med prinsippet om lokal overvannshåndtering. Overvann skal fordrøyes slik
at vannbalansen opprettholdes tilnærmet lik naturtilstanden.
Lokal overvannshåndtering skal ikke medføre økt vannføring i vassdrag,
herunder fare for erosjon og forurensning, eller medføre ulemper for
lavereliggende eiendommer.
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§26. Kulturminner og kulturmiljøer (PBL § 11-9 nr. 7)
Gjeldende kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Eidsvoll er
retningsgivende for alle nye tiltak som berører områder og forekomster i nevnte
plan.
§37. Konsesjonsområde for fjernvarme (H410) (sone med særlig krav til
infrastruktur, PBL § 11-8 b)
Det er angitt to konsesjonsområder for tilknytning til fjernvarmeanlegg, markert
med hensynssoner hhv. for Råholt og for Eidsvoll sentrum.
4.2 Gjeldende reguleringsplaner
Planområdet er regulert i områdereguleringsplan for Vilbergområdet, vedtatt 10.
oktober 2017. Hoveddelen av det foreslåtte planarealet er regulert til barnehage,
men den sørøstre delen, gbnr. 16/96 og del av Vilberg skole, gbnr. 17/3, er i
denne planen regulert til bolig.

Figur 2; Utklipp fra Områdereguleringsplan.

I områdeplanen er det satt krav til detaljreguleringsplan. Under følger utdrag av
bestemmelser og retningslinjer som er særlig relevante for planarbeidet med
Vilberg barnehage:
§ 2.2 Kulturminner
Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredete
kulturminner som tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning
det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter. Det er viktig
at også de som utfører arbeidet i marken gjøres kjent med denne bestemmelse.
Melding om funn skal straks sendes arkeologisk feltenhet ved Akershus
fylkeskommune, jf. Lov om kulturminner § 8, annet ledd.
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§ 2.3 Overvann
Lokal overvannshåndtering skal legges til grunn ved detaljutforming og
prosjektering av tiltak. Ved detaljregulering skal det skal det redegjøres for
behandling av overvann, både takvann, overflatevann og drensvann.
Det skal etableres overvannsløsninger slik at avrenningen fra områdene ikke
overstiger ca. 1 års flomvannsføring og at inntil 200 års flomvannsføring blir
fordrøyd. For flomvannsføring ut over dette skal det sikres trygge flomveger
innenfor planområdet. Overvannet fra tette flater skal renses for forurensede
stoffer.
§ 2.5 Estetikk
Ved alle søknader om tiltak etter plan- og bygningsloven skal det inngå en
redegjørelse for og vurdering av tiltakets estetiske sider, både i forhold til seg
selv, omgivelsene og tiltakets fjernvirkning. Det skal tas særlige hensyn til
kulturlandskapet og bevaringsverdig bebyggelse. Ved utforming av
detaljreguleringsplaner for boligområdene skal det gis bestemmelser om
utforming av ny bebyggelse, herunder estetiske krav.
§ 2.8 Parkering
Parkering skal planlegges i henhold til de enhver tids gjeldende
kommuneplanbestemmelser.
§ 2.11 Anleggsfasen
Detaljreguleringsplanene må stille krav om plan for anleggsfasen. Anleggsplan
skal vise plassering av riggområder, midlertidige massedeponier, brakker med
adkomst og parkering, samt lagerplasser. Anlegg skal sikres mot at
uvedkommende kommer inn på anleggsområdet. Detaljreguleringsplanen skal
redegjøre for sikkerhet rundt anleggstransporten generelt, og langs skolevegene
spesielt.
§ 2.13 Nærmere undersøkelser
I forbindelse med detaljregulering av de enkelte feltene skal det gjennomføres
geotekniske undersøkelser med tanke på jordflytting, fundamentering og
stabilitet, inkludert vegfyllinger. Det må utarbeides en geoteknisk rapport for de
områder som skal bebygges. Alle arbeider i området bør detaljprosjekteres i
samråd med geoteknisk sakkyndig. Dokumentasjon fra geotekniker må vise at
det vil være tilfredsstillende sikkerhet både i anleggsfasen og permanent. Det må
fremkomme hva den beregnede områdestabiliteten er per i dag, og hvor mye
områdestabiliteten vil endres. Risikoreduserende tiltak må beskrives og
virkningen dokumenteres. Sikkerhetsnivået er angitt i byggteknisk forskrift
(TEK17) § 7-3.

3. REKKEFØLGEBESTEMMELSER
§ 3.1 Vann og avløp
Det skal ikke gis igangsettingstillatelse eller tillatelse i ett trinn til bygg innenfor
feltene BU1 - 4 før vann- og avløpsnett er prosjektert og godkjent av kommunen
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frem til tilknytningspunkt med nok kapasitet. Det skal dokumenteres at det er
nok slokkevann innenfor det enkelte felt.
Det skal ikke gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest i byggeområdene før
vann- og avløpsnett er opparbeidet i henhold til godkjent plan.
§ 4.6 Barnehage (BBH) 4.6.1 Type bebyggelse
I området kan det oppføres bygg og anlegg for undervisning og offentlig eller
privat tjenesteyting.
§ 4.6.2 Utnyttelse og høyder
Tillatt bebyggelse skal ikke overskride % BYA=25 % inkl. parkering.
Gesimshøyde = mønehøyde maksimalt 7 m over gjennomsnittlig planert terreng.
§ 8. BESTEMMELSESOMRÅDER
8.2 Arkeologiske kulturminner
Området er frigitt for tiltak etter plan av Akershus fylkeskommune, 24.2.2017.
Tilstrekkelig dokumentasjon er gjennomført ved registrering.

4.3 Tilgrensende planer
Områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum, vedtatt 12.03.2019, grenser til
planområdet i sør. Byggeområdet langs Marte Marjas veg er regulert med
hensynssone for bevaring av kulturmiljø. Oppføring av ny bebyggelse innen
planområdet vil være et tiltak som har konsekvenser for opplevelsen av
kulturmiljø.

4.4 Temaplaner
Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Eidsvoll, 2010.
Kommunedelplanen for kulturminner og kulturmiljøer er en prioritert
bevaringsplan for forvaltning av de kulturminner og det kulturlandskap som skal
bevares. Mange av bygningene i Vilbergområdet er gode eksempler på
byggeskikk fra 1900-tallet. I sør går planområdet inn på enden av Marte Marjas
veg. Marte Marjas veg er et område med bolighus fra 1940-, 50- og 60- tallet.
Vilberg skole ligger sørøst for planområdet. Skolen ble tatt i bruk i 1924. Begge
områdene er definert i bevaringskategori 2 som innebærer at detaljer og
særpreg skal beholdes.
Kommunens VA-norm (vedtatt 01.09.2020).
Hovedpunktet i normen er at overvann skal håndteres lokalt og det skal
utarbeides plan for overvannshåndtering som godkjennes av VA-ansvarlig.
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4.5 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer
Statlige planretningslinjer gir relevante føringer for planarbeidet.
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging,
26.09.2014.
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-1442/2021).
Denne retningslinjen skal legges til grunn av kommunene, regionale myndigheter
og berørte statlige etater ved planlegging og behandling av enkeltsaker etter
plan- og bygningsloven.
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.
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planlegging (t2/08).
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, og arealer som brukes av barn og unge skal sikres mot
forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. I forventningsbrev fra
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 08.04.2015 står det: «Dersom det oppstår
konflikt om et areal, skal barns interesser gå foran andre interesser», jf. Ot. Prp.
Nr. 32 (2007-2008).
Statlige planretningslinjer for klima‐ og energiplanlegging og klimatilpasning,
2018
Formålet med planretningslinjene er å:
a.
sikre at kommunene og fylkeskommunene prioriterer arbeidet med å
redusere klimagassutslipp, og bidra til at klimatilpasning ivaretas som hensyn i
planlegging etter plan- og bygningsloven.
b.
sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i
kommunene.
c.
sikre at kommunene bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i
arbeidet med reduksjon av klimagassutslipp og klimatilpasning, og bidra til
avveiing og samordning når utslippsreduksjon og klimatilpasning berører eller
kommer i konflikt med andre hensyn eller interesser.
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5 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET , EKSISTERENDE
FORHOLD
5.1 Beliggenhet
Vilberg barnehage ligger på østsiden av Vorma, i ca. 15 minutters gangavstand
nordover fra Sundet, via Sundgata, Tynsåkvegen og Vilbegvegen.

Figur 3: Vilberg barnehage, Vilbergvegen 15. Utklipp fra Flyfoto Eidsvoll Kartportal.

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk
Planområdet er på ca. 16 320 m2. Hoveddelen av arealer benyttes i dag til
barnehage, den østre delen langs Vilbergvegen er opparbeidet for parkering. Her
er det i dag plass til ca. 60-65 biler. Plassen benyttes felles av barnehagen og
ungdomsskolen som ligger nord for barnehagen. På østsiden av Vilbergvegen er
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det villabebyggelse. Den søndre delen av planområdet består i dag av 2
ubebygde tomter, på til sammen ca. 2500 m2. I sørøst tar planområdet også
med seg den nordre delen av Vilberg barneskole, ca. 600 m2. Barneskolen ligger
i enden av Vilbergvegen. I sør treffer planområdet Marte Marjas veg med
villabebyggelse på hver side. Marte Marjas veg strekker seg ned til Sundgata. I
vest og nord grenser området mot naturområdet som danner en bratt skråning
ned til elva.
5.3 Stedets karakter
Vilberg er et sentrumsnært villaområde med bebyggelse hovedsakelig fra 1900tallet. I tillegg til villabebyggelsen preges området av de offentlige byggene;
ungdomsskole, barneskole og barnehage. Bebyggelsen er orientert langs
terrenget og landskapsrommet mellom Sundgata, Vorma og Tynsåkvegen. Fra
Tynsåkvegen dreier bebyggelsen seg gradvis fra retning øst-vest til nord-sør
langs Marte Marjas veg og Vilbergvegen.
Den eksisterende barnehagen består av to enetasjes rektangulære fløyer koblet
sammen av et smalt tverrbygg over to etasjer. Barnehagefløyene har tilnærmet
flate tak og tverrbygget har pulttak som faller bratt mot nord. Barnehagen
rommer fire avdelinger med tilhørende personal- og tekniske arealer. Søndre fløy
er oppført på 1970-tallet. Nordre fløy og mellombygget er oppført i 2006.
Byggene er orientert ca. nord-syd og ligger lavt i terrenget med store og åpne
utomhus lekearealer mot vest og syd. Eksisterende barnehages plassering og
retning følger retningen i områdets bebyggelsesstruktur. Fasadene på
eksisterende barnehage er utført med mørk brun-beiset trekledning og gul- og
rødmalte detaljer. Mellombygget er utført med lys grå puss og rødmalte detaljer.
Eksisterende barnehage føyer seg inn i bygningsmiljøet med sine enkle volumer
og flate tak, og knytter seg med dette til Vilberg barneskole som ligger på
naboeiendommen i øst.
5.4 Landskap
Barnehagen ligger i et åpent landskap med gode solforhold, tett på natur og
Vorma. Nordre del av planområdet faller fra nord mot sør, fra ca. C+155 til ca.
C+ 145 i sør. Den sentrale og søndre delen av området, hvor barnehagebygget
ligger, utgjør et relativt flatt platå. Fra dette platået er det slakt fall mot nordvest
på den ende siden og sørøst på den andre siden. I vest er det et høydedrag
(C+147) som skaper en naturlig avgrensning av barnehagens uterom mot
naturområdet og skråningen ned mot Vorma. Vannivået i Vorma ligger på ca.
C+123. Skråningen har en helning inntil 1:1,25 og er ca. 24 m høy. I øst grenser
tomta til Vilbergvegen. Vegen ligger opp til 4 m høyere enn terrengnivået ved
barnehagebebyggelsen. Adkomst til barnehagen skjer fra parkeringsplassen i
nord som ligger på nivå ca. C+ 152. Det antas at dagens flomveier følger
terrenget med fall mot nordvest og sørøst før det ender i Vorma.
Terrengforholdene utenfor planområdet og ned til elven er svært bratte, og det
kan være fare for jordutglidning i overflaten.
5.5 Kulturminner og kulturmiljø
Vilberg er et viktig kulturmiljø som dokumenterer bolig- og bosettingshistorie i
og rundt Eidsvoll sentrum. Planområdet er tidligere registrert, og
undersøkelsesplikten etter kulturminneloven § 9 er oppfylt. Det er kjent to
automatisk fredete kulturminnelokaliteter innenfor planens avgrensing. I
forbindelse med områdereguleringsplanen for Vilbergområdet ble det gitt
dispensasjon fra kulturminnelovens bestemmelser, slik at området kunne bygges
ut.
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5.6 Naturverdier
Området er gjennomgått i Miljødirektoratets database for miljøstatus og i
Artsdatabanken. Vorma med strandsone er kategorisert som sårbar natur. Innen
planområdet er det ikke registrert truede eller fredede arter. Det er heller ikke
avmerket at planområdet innehar fremmede arter.
5.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder
Området mellom dagens inngjerdede barnehage og naturområdet ned mot
Vorma kalles Barnehagejordet, og er et viktig område for uteopphold og
friluftsliv.
5.8 Landbruk
Planområdet ligger ikke i direkte tilknytning til landbruksområder.
5.9 Trafikkforhold
Barnehagen har adkomst fra Vilbergvegen som kommer inn nordøst i
planområdet. I veinettet rundt barnehagen er sonehastigheten 40 km/t. Langs
Jon Sørensens veg og Vilbergvegen går det et fortau på høyre side av veien.
Langs mer sentrale veier som Sundgata og Tynsåkvegen er det fortau i begge
retninger. Det er ingen egne sykkelfelt langs veiene rundt planområdet.
Vilberg skole, som ligger tilgrensende barnehagen i sør, har kjøreadkomst fra
Vilbergvegen. Stikkveien som fører inn til Vilbergvegen 17-24 benyttes ofte som
snuplass noe gir en uheldig trafikksituasjon.
Vilberg barnehage har adkomst ca. 80 m nord for stikkveien. Her er det to større
parkeringsplasser. Den nordre delen er, i Områdereguleringsplanen for Vilberg,
regulert som del av ungdomskolen, felt BU4. Her er det i dag ca. 28-30 ikke
oppmerkede plasser. Den søndre delen, er i samme områderegulering, regulert
som del av barnehagen. Her er det tilsvarende antall ikke oppmerkede plasser
samt plass for renovasjonsbeholdere og vendemulighet for renovasjonsbil.
Det er flere busstopp i området rundt barnehagen, som dekkes av både vanlige
bussruter og skoleruter. Det nærmeste busstoppet er Vilberg ungdomsskole, som
ligger ca. 300 m og 4 min. gange fra barnehagen. Eidsvoll stasjon ligger i en
avstand på 2,2 km, på motsatt side av Vorma.
5.10 Barns interesser
Barnehagen har et stort og grønt uteområde som henvender seg ut mot
naturområdet med frodig vegetasjon. Området kalt Barnehagejordet, ligger
mellom dagens inngjerdede barnehage og naturområdet ned mot Vorma i vest.
Området benyttes i dag av både barnehagen og skolene til organiserte
aktiviteter, og er også et viktig område for uorganiserte aktiviteter og friluftsliv.
Planområdet er tett på uteområdene til barneskolen og ungdomskolen, samt
Eidsvoll idrettsanlegg.
5.11 Sosial infrastruktur
Vilberg er et skolesentrum, hvor barnehage, barneskole, ungdomsskole og
videregående skole er plassert i samme område. Vilberg barnehage er 1 av 6
kommunale barnehager i Eidsvoll. Barnehagen har i dag 74 barn fordelt på 4
avdelinger.
I sørøst grenser planområdet til uteområdet til Vilberg barneskole. Barneskolen
har i dag ca. 350 elever fra 1. til 7. trinn. Nord for planområdet ligger Vilberg
ungdomsskole, som er nylig oppusset i 2019. Ungdomsskolen har i dag 15
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skoleklasser med ca. 350 elever. Eidsvoll videregående skole tilbyr 7 ulike
programområder og har 720 elevplasser.
5.12 Universell tilgjengelighet
Barnehagen har adkomst fra Vilbergvegen. Vegen ligger noe høyere i terrenget
enn barnehagen. Ved adkomsten til barnehagen ligger fallet på Vilbergvegen på
ca. 1:20, noe som er relativt slakt og ligger godt innenfor forskriftenes krav (Tek
17). Partiet mellom adkomsten og fram til barnehagen er brattere med fall på ca.
1:13-1:15. Partiet ved inngangen til barnehagen og uteområdet på vestsiden av
barnehagen er relativt flatt.
5.13 Teknisk infrastruktur
I Vilbergvegen, øst for prosjektområdet, går det en selvfallsledning SP200 PVC
med fall sørover. Parallelt med denne foreligger det en VL63-ledning. Inntil det
eksisterende banehagebygget på øst- og sørøstsiden, ligger i dag etablerte
OV150 BET samt OV125 PVC. Det er ikke innhentet informasjon om tilstand og
høyder i kommunale kummer, vann og avløp
• Trafo
Det er ikke trafo i planområdet i dag. Det er en nettstasjon rom i bygg ved
Vilberg skole. Vilberg barnehage er forsynt fra denne nettstasjonen med
systemspenning 230V.
• Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m
Barnehagen strømforsynes med kabel i jord fra eksisterende 230V nettstasjon på
naboeiendommen frem til hovedtavle i plan 1.
5.14 Grunnforhold
Løsmassene i området består hovedsakelig av marine avsetninger, med
forekomster av elveavsetninger og tynn morene. Kvartærgeologisk kart indikerer
at planområdets grunnforhold er tykk havavsetning. I utførte totalsonderinger
ned til ca. 30 m dyp, er det ikke påtruffet berg i noen av de seks borepunkter. I
topplaget er det varierende masser av sand eller tørrskorpeleire. Videre ned
under topplaget består grunnen av leire med varierende siltforhold. 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 markert med rødt i figuren under 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. Løsmassene i området er setningsgivende, og det må forventes
setninger i størrelsesorden 10-15 cm for planlagt tilbygg. Leirematerialets fasthet
påvirker setningsutviklingen i stor grad. På grunn av variasjoner i
leirematerialets fasthet og tetthet til eksisterende bygg anbefales det å ta opp
supplerende prøver og utføre spesialforsøk (ødometer- og treaksialforsøk) etter
at endelig plassering av tilbygget er bestemt. Dette gir bedre kontroll på
forventet setningsutvikling på planlagt tilbygg og eksisterende bygg.
Bæreevnen på planlagt byggetomt vurderes å være god.
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Figur 4: Markering av område med ikke tilfredsstillende stabilitet. Området innenfor 35 m fra
skråningskanten bør ikke belastes, av stabilitetsmessige hensyn.
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5.15 Støyforhold
I forbindelse med planarbeidet er det utført vurderinger av mulig problematikk
rundt støy på utearealer og fasader. Både støy fra veitrafikk og jernbane er
vurdert. Planområdet ligger innerst i en blindvei og ikke i umiddelbar nærhet til
veier med stor trafikkmengde. Støy fra veitrafikk vurderes som uproblematisk.
Beregninger av jernbanestøy i det pågående IC-Dovrebanen-prosjektet viser at
planområdet vil ligge godt under kravet til uteoppholdsareal for barnehager.
Detaljerte beregninger/vurderinger ansees ikke som nødvendig.
5.16 Luftforurensing
Luftforurensing anses ikke som problematisk for området. Det foreligger ingen
data på luftforurensing.
5.17 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)
Risiko- og sårbarbarhetsanalyse er gjennomført med utgangspunkt i rundskriv
fra Direktoratet for samfunns-sikkerhet og beredskap (DSB). Relevante forhold
er vurdert. Fullstendig ROS-analyse følger vedlagt. Metoden er nærmere
beskrevet i denne.
Tabell for samlet risikovurdering:
Konsekvens:

1. Ubetydelig

2. Mindre alvorlig

3. Alvorlig

4. Svært alvorlig

Sannsynlighet:
4. Svært sannsynlig
3. Sannsynlig
2. Lite sannsynlig
1. Usannsynlig

Forhold som er vurdert å ha et høyt risikonivå er kommentert nærmere. Forslag
til tiltak er innarbeidet i kapittel 6.18. Avbøtende tiltak/ROS.

Hendelse / Situasjon

Aktuelt?

Sanns.

Kons.

Risiko

Natur- og miljøforhold
Er området utsatt for, eller kan planen / tiltaket medføre risiko for:
1. Erosjon
Ja
2
4
3. Jord- og flomskred
Ja
3
3
6. Snø-/isras
Ja
2
4

8
9
8

13. Sterk vind (storm, orkan mm.)

Ja

3

4

12

Virksomhet og drift
Trafikksikkerhet – Er det risiko for:
64. Ulykke i av-/påkjørsler
Ja

2

4

8

65. Ulykke med gående/syklende

Ja

2

4

8

66. Andre trafikkulykkespunkter

Ja

2

4

8
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5.18 Analyser/ utredninger
I forbindelse med planarbeidet er det utført følgende analyser/utredinger:
• Notat - Geoteknisk vurdering, Rambøll Norge AS
• Revidert notat - Geoteknisk vurdering, Rambøll Norge AS
• Kvalitetssikring geoteknikk, VSO Consulting
• Tilsvar til tredjepartskontroll, Rambøll Norge AS
• Vurdering av utendørs støy, Sweco
• NOT-RIVA-01 VA-RAMMEPLAN – VILBERG BARNEHAGE, Erichsen
Horgen
• RiVEG Trafikknotat, WSP
• Notat Prosjektering av erosjonssikring langs Vorma, Skred AS

6 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET
6.1 Planlagt arealbruk
Planen 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 åpnes det for oppføring av et nytt bygg i den søndre delen av
planområdet. Lekeområdet vest for eksisterende bygg og Barnehagejordet kan
opprettholdes med dagens bruk. Barnehagejordet inngår i barnehagens
uteareal, men kan ikke bebygges på grunn av ustabile grunnforhold.
Kjøreadkomsten fra Vilbergvegen nord for barnehagen beholdes. Parkeringen er
fordelt, tilsvarende som i dag, med en parkeringsplass nord for, og en plass sør
for innkjørselen. Det er fortau langs vestsiden av Vilbergvegen og
gangadkomsten ligger sentralt ved den søndre delen av det eksisterende
bygget. Med 10 avdelinger vil barnehagen øke kapasiteten, fra dagens
barnehage som har plass til 60 barn, til 144 barn. Totalt personell for 10
avdelinger vil utgjøre ca. 50 årsverk, hvorav ca. 30 i det nye bygget.
Barnehagens uteareal vil bli liggende slik det er i dag med en inngjerdet del
nærmest bygningene og det åpne Barnehagejordet i vest.
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Figur 5: Landskapsplan. (Landskaperiet)

6.1.1 Reguleringsformål
Bebyggelse og anlegg:
Offentlig eller privat tjenesteyting -Barnehage (BBH)
Renovasjon (BRE)
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur:
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Parkering (SPA)
6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål
Planområdet er på 16 320 m2
Bebyggelse og anlegg:
Offentlig eller privat tjenesteyting -Barnehage. (BBH) Arealstørrelse: 13 475 m2.
Renovasjon. (BRE) Arealstørrelse: 39 m2.
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur:
Parkering. (SPA) Arealstørrelse: 2805 m2.
Hensynssoner:
Faresone (H310) Ras- og skredfare. Arealstørrelse: 6880 m2.
Bestemmelsesområde:
Bestemmelsesområde for kulturminne.

Figur 6: Planforslag (Landskaperiet).

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming
Planlagt nybygg skal romme seks barnehageavdelinger samt personal- og
støttearealer, totalt ca. 1300 kvadratmeter BRA fordelt på to etasjer. For å
bevare så mye som mulig av eksisterende lekearealer ute og redusere
terrenginngrep så mye som mulig planlegges barnehagen over to etasjer, med
barnehageavdelingene i første etasje og personalrom samt teknisk rom i andre
etasje. Nybygget planlegges plassert mellom eksisterende barnehage og
eksisterende boligbebyggelse i Marte Marjas veg. Byggegrensene er lagt 4 m fra
plangrensen til boligbebyggelsen i sør. Langs kommunal veg er byggegrensen
satt 20 m fra senter veg. Bebyggelse på barnehagetomta skal følge samme
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retning som bebyggelsen langs Marte Marjas veg, slik at området opprettholder
en helhetlig bebyggelsesstruktur. Bebyggelsen konsentreres i syd i slik at
landskapsrommet i vest og nord i kan beholdes som grønt- og naturområde.
For å tilpasses tilgrensende småhusbebyggelse skal nybyggets form brytes ned i
mindre volumer. Dette vil også gi gode dagslysforhold i barnehageavdelingene.
Andre etasje skal trekkes tilbake fra nabobebyggelsen i sydvest og eksisterende
barnehagebygg i nord. Nybygget planlegges med flate tak tilsvarende som
eksisterende barnehage. Formspråket er en videreføring av arkitekturen på de
andre offentlige byggene i området med sine renskårne former. Fasadene
planlegges utført med mørkbeiset trekledning i tilsvarende farge som
eksisterende barnehage og med farger på detaljering, inngangspartier og
fasadepartier. Fargebruken er planlagt for å oppnå identitet til de forskjellige
avdelingsinngangene, samt for å gi variasjon til fasadene. Alle avdelinger
planlegges med egen inngang rundt bygget. Dette gir enkel orientering for barna
og enkel logistikk ved levering og henting av barn.
Eksisterende
barnehage

Nybygg
barnehage

Figur 7: Illustrasjon av planlagt nybygg i omgivelsene. (Enerhaugen Arkitektkontor).

22

Eventuelt nybygg
barnehage

Nybygg
barnehage

Figur 8: Illustrasjon av mulig fremtidig nybygg og planlagt nybygg i omgivelsene. (Enerhaugen
Arkitektkontor).

6.3.1 Bebyggelsens høyde
Eksisterende barnehage har inngangsnivå på ca. kote + 146,25. Søndre fløy og
nordre fløy har gesimshøyde på ca. kote +150,05. og tverrbygget har
mønehøyde på ca. kote + 152,95. For å redusere høyden mot omgivelsene og
for å følge terrenget på tomta, er planen å legge 1. etasje på nybygget 40 cm
lavere enn dagens bygg, på ca. kote +145,85. Nybygget er planlagt etter
gjeldende standarder for etasjehøyder som ivaretar dagslyskrav i oppholdsrom,
fri høyde i oppholdsrom, plass over himling til tekniske føringer, dekketykkelser
og isolasjon på tak. Gesimshøyden er skissert på ca. kote +150,05 for den delen
av bygget som blir på én etasje og ca. kote +153,55 for den delen av bygget
som går over to etasjer. Andre etasje nås med trapp og heis. Hvis dagens
barnehagebygg erstattes med et nytt bygg er skissert gesimshøyde beregnet til
ca. kote + 153,95. Maks gesims er foreslått satt til kote + 154,3. Dette gir 35
cm fleksibilitet. Reguleringsplanen åpner da for en gesimshøyde som vil ligge på
fra 8,05 til 8,45 m over gjennomsnittlig terreng.

Figur 9: Terrengsnitt vest-øst og nord-sør. (Enerhaugen Arkitektkontor).
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6.3.2 Grad av utnytting
Eksisterende barnehagebygg ligger på BYA 941 m2. Det planlagte nybygget,
inklusive boder og skur, vil være på BYA 1150 m2. Samlet er forslått BYA 2200
m2. I områderegulering er tillatt BYA inkl. parkering satt til 25%. I dette
planforslaget er det foreslått å legge parkering og barnehageareal under 2 ulike
formål. Beregning av BYA for samlet areal ligger på ca. 31 %, dvs. noe over
områdereguleringen.
Planområdet:
Bygg:
+ Parkering og kjøreareal:
+ Renovasjon:
= Bebygd areal:

16 320 m2
2 200 m2
2 805 m2
39 m2
5 044 m2

5 044 m2 = BYA 31 % av 16 320 m2
6.3.3 Antall arbeidsplasser, antall m² næringsarealer
Barnehagen vil til sammen ha ca. 50 årsverk. Det skal ikke være næringsarealer
i tillegg til barnehagen.
6.4 Parkering
Ved full utbygging av barnehagen forventes det sysselsatt 50 årsverk.
Kommuneplanen angir at det skal avsettes mellom 0,5-1 parkeringsplass pr.
årsverk. Dvs. mellom 25 og 50 plasser. I tillegg skal det være plasser for
korttidsparkering for levering og henting. Parkeringsplassen foreslås opprettholdt
felles med ungdomsskolen. I landskapsplanen er det vist 61 oppmerkede
parkeringsplasser, fordelt på 43 plasser i nord og 18 plasser i sør. Derav 2 HCplasser i sør, ved inngangen til det eksisterende barnehagebygget og 4 plasser
med lader for el-bil på den nordre parkeringsplassen. Minimum 50 % av plassene
i sør bør forbeholdes korttidsparkering for levering- og henting av barn. For
sykkelparkering stiller kommuneplanen krav til 1 plass pr. årsverk. Minimum
25% av disse skal være overbygde. I landskapsplanen er det vist plass til 40
sykkelparkeringsplasser på nordsiden av dagens barnehagebygg og 12
overbygde plasser ved inngangen.
6.5 Tilknytning til infrastruktur
Strømforsyning til barnehagen er planlagt med kabel i jord fra eksisterende 230V
nettstasjon på naboeiendommen frem til hovedtavle i plan 1 av det nye bygget.
Det skal etableres mellomtrafo for 400V-anlegg.
6.6 Trafikkløsning
6.6.1 Kjøreadkomst
Barnehagen har adkomst fra Vilbergvegen. Dagens kjøreadkomst opprettholdes.
Landskapsplan viser sporing for lastebil inn adkomsten med vendehammer i
manøvreringssonen mellom den nordre og søndre parkeringsplassen. Ved
inngangssonen til det eksisterende barnehagebygget er det plass til
vendehammer for liten lastebil.
6.6.2 Utforming av veger
Slik landskapsplanen viser, løses trafikk innenfor eiendomsgrensen til
barnehagen. Det er ikke behov for å endre utforming av Vilbergvegen som følge
av dette planforslaget.
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6.6.3 Krav til samtidig opparbeidelse
Det stilles ikke særskilte krav til samtidig opparbeidelse.
6.6.4 Varelevering
For lastebil er det avsatt lomme for varelevering og vendehammer i forbindelse
med innkjørselen. Mindre biler kan levere ved snuplassen nær inngangen til det
eksisterende barnehagebygget.
6.6.5 Tilgjengelighet for gående og syklende
Det er fortau langs hele den vestre siden av Vilbergvegen. Det skal anlegges
fortau fra kjøreadkomsten i nord langs vestsiden av parkeringsplassen inn til
porten til barnehagen. Området innenfor porten skal, med unntak av uttrykningog driftsbiler, være bilfri sone. Sørøst ved dagens barnehage er det gangadkomst
mellom barnehagen og Vilbergvegen.
6.6.6 Felles adkomstveger, eiendomsforhold
Felt P1 skal være felles mellom ungdomsskolen og barnehagen. Eiendommen er
kommunalt eid.
6.7 Planlagte offentlige anlegg
Nytt bygg må tilknyttes vann og avløp og elektro.
6.8 Miljøoppfølging
• Miljøtiltak
Kommunen legger opp til et mellomnivå mellom TEK17 og passivhus hvor nye
bygg skal være kompakte og energieffektive. Nybygg planlegges utført med
utstrakt bruk av naturmaterialer.
6.9 Universell utforming
Bygg og anlegg innenfor planområdet skal utformes i samsvar med tekniske
forskrifter (TEK 17) og krav til universell utforming. Bruk av NS – 11005:2011
avklares i videre prosess i samråd med brukerne.
6.10 Uteoppholdsareal
Barnehagens uteområde mot vest opprettholdes. Uteområdet rammes naturlig
inn av en høyderygg og frodig vegetasjon. Fra uteområdet er det god tilgang til
det tilgrensende naturområdet langs Vorma. Den nye barnehagetomta blir på ca.
13 475 m2. Med BYA 2200 m2 blir utearealet på ca. 11 275 m2. Herav er det
beregnet brukbart uteareal (MUA) 9440 m2. Veiledende størrelse for uteareal i
barnehager er 24 m2 pr. store barn og 33 m 2 for små barn (Veileder for
utforming av barnehagens uteareal, Kunnskapsdepartementet 2006). Med fullt
belegg er planen at Vilberg barnehage skal ha plass til ca. 144 barn. I henhold til
veilederen er anbefalt minste areal 4104 m2 (med gjennomsnitt for små og store
barn på 28,5 m2). Med 9440 m2 vil Vilberg tilby rikelig med uteareal.
Utearealene nærmest bygget, (MUA 4740 m2) vil være inngjerdet og
opparbeidet for opphold, variert lek og aktivitet tilpasset de ulike aldersgruppene
i barnehagen. Utearealet i den ytre sonen, som ligger utenfor gjerdet, kan
opprettholdes som naturmark med mindre grad av opparbeiding. Området er et
nærturområde med sammenheng til turveinettet og friluftsområder i
nærområdet. Det er derfor viktig at allmenhetens tilgang ikke begrenses.
Utenom barnehagens åpningstid vil også lekeområdet innenfor gjerdet være
tilgjengelig for allmenheten.
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Figur 10: Landskapsplan: MUA (Landskaperiet)

6.11 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett
Det planlegges å tilknytte nytt vanninnlegg fra oppgradert kum (SID 29685). Fra
kummen vil det gå 4 ledninger mot bygg; to VL125 PE 100 SDR 11, et til
sprinkelanlegg for nytt bygg, og et for planlagt ny brannhydrant (for å
opprettholde avstandskrav og tilfredsstille krav om to uttak). Det skal være to
VL50 PE 100, ett for forbruk i nytt bygg, og ett for bruk i eksisterende bygg.
Eksisterende vanninnlegg skal utgå. I nærliggende VL-ledninger har det blitt
opplyst at det ikke finnes nok trykk, og av den grunn legges det et større strekk
med VL-ledninger. Dette tydeliggjøres i neste kapitel. Dimensjoner er foreløpige
og avklares nærmere med RIV i detaljprosjekteringsfase. Utforming av nye
kummer vil være iht. VA-norm for Eidsvoll kommune.
Spillvannet er planlagt tilkoblet til SP200 PVC, øst for det kommende bygget, i
kum 29688. Det er avklart med kommunen at det vil være mulig med et
mengderegulert påslipp av overvann på maksimalt 2 l/s på kommunalt nett. Slik
det vil beskrives i videre kapitler, vil overflatevannet løses ved hjelp av
fordrøyningsmagasin. Magasinet vil ha en innløpskum, i form av et
infiltrasjonssandfang, og en utløpskum utstyrt med mengderegulert utløp.
Utløpsledningen tilkobles eksisterende OV125 PVC som ender i kommunal
overvannskum 29691.
Krav til slukkevann er gitt av TEK17:
1. Minst 20 l/s (1200 l/min) i småhusbebyggelse
2. Minst 50 l/s (3000 l/min), fordelt på minst to uttak, i annen bebyggelse
Tiltaket er vurdert til å klare å håndtere det andre alternativet, med tanke på at
prosjektet omfatter en barnehage. Brannvesen vil normalt ønske et resttrykk på
1 bar ved minimum slokkevannsmengde. Etter dialog med kommunalteknisk
avd. i Eidsvoll kommune (epost fra Arne Saxhaug 20.05.2021), har det blitt
oppklart at det ikke er nødvendig trykk i ledningene i nærheten av tiltaket. I
tilsendt kartutsnitt viser det seg at det ca. 17 l/s tilgjengelig
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slokkevannskapasitet og at vi ved tilknytning til ny kum VK1 sannsynligvis ikke
vil oppnå kravet i TEK17. Lenger sørøst for tiltaket er det omtrent 90 l/s
tilgjengelig (se figuren nedenfor). Dette er årsaken til at det må etableres lengre
strekk med vannledninger/kummer.

Figur 11: For å få tilstrekkelig brannvannsdekning (min. 50 l/s) tilknyttes den nye ledningen den
eksisterende ledningen vist nederst til høyre i skissen.

6.12 Overvannshåndtering
Planen legger til grunn prinsipper for lokal overvannshåndtering i detaljutforming
og prosjektering. For beregninger i forbindelse med planarbeidet er det lagt til
grunn 20-års gjentaksintervall som dimensjonerende regnhendelse og
flomsituasjon for et 200-årsregn. Terrengforholdene inntil elven er svært bratte,
og det er skredfare. Prinsippet er at nye tiltak skal klare å håndtere
dimensjonerende flomhendelse innenfor eget tiltaksområde. Tiltaksområde
befinner seg dag i et område bestående utlukkende av grøntarealer, med noe
grusoverflater. Dermed vil det være naturlig at avrenningen øker etter
utbyggingen, i tillegg er klimapåslag lagt inn i beregningen. For avrenning fra
tiltaksområdet ved fremtidig utbygging er det utført beregninger med 200-års
gjentaksintervall, en klimafaktor på 1,5, en varighet (antatt konsentrasjonstid)
på 10 minutter, og avrenningskoeffisient på 0,59. Det er forutsatt å etablere
flere lokale overvannstiltak som vil håndtere overvannet åpent og lokalt.
Beregningen viser at ca. 20% av overvannet kan løses ved forsenkninger og
naturlig infiltrering. Resterende må løses via fordrøyningsmagasin, som ved
nedbørsituasjoner utover dimensjonerende hendelse, eller ved
kapasitetsbegrensninger. Ved terrengarrondering og etablering av tiltak vil det
være avgjørende med trygge flomveier. Drenslinjene fra planområdet ledes i dag
mot nordvest, sør og vest i forhold til tiltaket. Området i nordvest løses slikt det
gjøres i dag, hvor vannet samler seg i en forsenkning, og renner videre ut på
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elven Vorma. Det større blå feltet i figuren under ligger delvis innad i tiltaket, og
visualiserer den naturlige forsenkningen. Vannet renner av og knytter seg til
eksisterende flomveier da terreng- og fallforhold vil være uendrede. Vannet som
renner mot sør og øst vil samles opp i fordrøyningsmagasin og videreføres med
maksimalt 2 l/s på kommunalt nett.

Figur 12: Dreneringslinjer i tiltaket ved eksisterende situasjon for dimensjonerende
nedbørshendelse (30 mm regn tilsvarer et 200-års regn med klimapåslag på 50%). De blå
områdene viser til vannoppsamlingsområder (nedsenkninger). Den røde linjen viser tiltaksgrense.
(VA-rammeplan).

6.13 Plan for avfallshenting
Det legges til rette for nedgravde søppelbeholdere. Beholderne skal plasseres
rett sør for kjøreadkomsten slik at renovasjonsbilen kan snu i vendehammer
dimensjonert for lastebil.

28

6.14 Avbøtende tiltak/løsninger ROS
I den samlede risikovurderingen hadde følgende hendelser alvorlige til svært
alvorlige konsekvenser, noe som krever nærmere kommentar og tiltak:
• Pkt. 1. Erosjon
• Pkt. 3. Jord- og flomskred.
• Pkt. 6. Snø-/isras.
• Pkt. 13. Sterk vind (storm, orkan mm.).
• Pkt. 64. Ulykke i av-/påkjørsler.
• Pkt. 66. Andre trafikkulykkespunkter.
Pkt. 1 Erosjon
Vorma ligger ca. 30 m vest for planområdet. Det er behov for erosjonssikring av
skråningsfoten langs Vorma for å hindre at erosjon over tid reduserer stabiliteten
i skråningen. Kommunen har utarbeidet en plan for erosjonssikring. I notatet
Prosjektering av erosjonssikring langs Vorma er anbefalingen at
«erosjonssikringen føres fra utløp av bekk oppstrøms Vilberg barnehage til der
bebyggelse går ned til elva nedstrøms barnehage. Det skal erosjonssikres helt
opp til beregnet 200-års vannlinje pluss 0,5 meter sikkerhetsmargin, dvs. opp til
kote 127,3 moh. Det anbefales erosjonssikring som ordna steinlag eller
flatplastring.»
Eidsvoll kommune og grunneiere langs Vormas østlige bredd anbefales å
igangsette erosjonssikring så snart som mulig.
Pkt. 3 Jord- og flomskred.
Området ligger ikke innenfor kartlagte faresoner eller aktsomhetsområder for
kvikkleire, skred eller flom i henhold til NVE’s kartlagte fare- og
aktsomhetsområder. Stabilitetsberegninger i Geoteknisk notat viser at
stabiliteten mot skråningen mot Vorma ikke er tilfredsstillende for utbygging. Det
anbefales ikke belasting innenfor 35 m fra skråningskanten. Dvs. vestre halvdel
av tomta. 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.
Jordskred fra toppen i skråningen ned mot Vorma kan forårsakes av overvann fra
planområdet. Innen planområdet må det sørges for å håndtere overvannet på
egen tomt og sikre eksisterende flomveier. Vegetasjon i skråningen stabiliserer
og skal derfor ikke fjernes. Byggegrenser og krav til sikkerhet legges inn i
reguleringsbestemmelsene.
Pkt. 6. Snø-/isras.
Generelt for bygg og konstruksjoner gjelder at det kan være fare for nedfall fra
gesims og tak. Prosjektet planlegges med i hovedsak flatt tak. Krav til sikkerhet
ivaretas ved prosjektering iht. TEK 17.
Pkt. 13. Sterk vind (storm, orkan mm.).
Generelt gjelder at det kan oppstå sterk vind. Sterk vind kan forårsake trevelt og
fallende/flygende bygningsdeler. Bygg og konstruksjoner må prosjekteres for
vind og belastinger ref. TEK 17 og veiledning fra SINTEF.
Pkt. 64. Ulykke i av-/påkjørsler.
Prosjektet vil medføre mer trafikk noe som gir noe høyere risiko for ulykker. Avog påkjørsel må anlegges etter kommunal norm som ivaretar stignings- og
siktforhold.
Pkt. 65. Ulykke med gående/syklende.
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Samme kommentar som pkt. 64
Pkt. 66. Andre trafikkulykkespunkter.
Lastebiler for varelevering og renovasjon må inn i planområdet og snu i
vendehammer. Rygging kan utgjøre en risiko for påkjørsler. Lastebiler som må
rygge må pålegges bistand fra hjelpemannskap.
6.15 Rekkefølgebestemmelser
Det stilles krav til at parkeringsplass og utearealer skal være ferdigstilt før det
nye bygget kan tas i bruk.
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7 KONSEKVENSUTREDNING

7.1 Planen ikke faller inn under plan eller tiltak som omfattes Forskrift om
konsekvensutredning. Planområdet ble konsekvensutredet i forbindelse med
utarbeidelse av Områderegulering Vilbergområdet vedtatt 10.10.2017. Planen
innebærer kun en mindre justering innenfor areal allerede avsatt til formålene
under Bebyggelse og anlegg.
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8 VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET
8.1 Overordnede planer
Kommuneplan
Utbygging av Vilberg barnehage vil bygge opp under bærekraftig og klimavennlig
forvalting ved at utbyggingen innebærer fortetting i et allerede utbygd område.
Området ligger sentralt i Eidsvoll sentrum med tilliggende boligområder, noe som
gir redusert transportbehov. De korte avstandene legger til rette for økt gang- og
sykkeltrafikk og kollektivreiser.
Områdereguleringen for Villbergområdet.
I områderegulering er tillatt BYA inkl. parkering satt til 25%. Beregnet BYA for
planområdet ligger nå på ca. 31 %, dvs. noe over områdereguleringen.
Bakgrunnen for dette er i hovedsak at renovasjon og manøvreringsareal for
parkering, varelevering og renovasjon er inkludert i parkeringsarealet.
Maks gesimshøyde i områderegulering er satt til 7 m over gjennomsnittlig
planert terreng. Dagens barnehagebygg ligger på ca. C + 146,25 og har
gesimshøyde over terrenget på ca. 3,8 m (ca. C+150,05) for søndre og nordre
fløy og 6,7 m (ca. C+ 152,95 m) i tverrbygget. De nærmeste bolighusene på
østsiden av Vilbergvegen ligger på terrenghøyde ca. C+150 -151. Fra 1. etasje
har disse i dag utsyn over taket til den søndre og nordre fløyen av dagens
barnehagebygg. Ved utbygging med gesimshøyde 7 m (C+153,25), som er i
samsvar med områdereguleringsplanen, vil bolighusene miste utsikten over taket
til barnehagen. For mest mulig effektiv utnyttelse foreslås gesimshøyden for
barnehagen hevet til C+154,3. Vurderingen er at dette ikke vil ha større negativ
konsekvens for landskapsrommet eller naboene, enn ved opprettholdelse av
regulert gesimshøyde.
8.2 Landskap og stedets karakter
Ny bebyggelse skal innordne seg i strøkets bebyggelsesstruktur og ikke medføre
vesentlige endringer i opplevelsen av landskapet eller stedets karakter.
8.3 Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi
Planområdet er tidligere registrert, og undersøkelsesplikten etter
kulturminneloven § 9 er oppfylt. Det er kjent to automatisk fredete
kulturminnelokaliteter innenfor planens avgrensing. I forbindelse med
områdereguleringsplanen for Vilbergområdet ble det gitt dispensasjon fra
kulturminnelovens bestemmelser, slik at området kunne bygges ut.
Bebyggelsen i Marte Marjas veg er i, områdereguleringsplan for Eidsvoll
Sentrum, avsatt som bevaringsverdig. Foreliggende forslag til detaljplan og
bestemmelser for barnehagen, forutsetter at nye bygg skal føye seg inn i strøket
på en god måte slik at det ikke vil virke dominerende i forhold til den eldre
bebyggelsen i Marte Marjas veg.
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8.4 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven
Planen innebærer ikke nedbygging av område registret med særskilte biologisk
mangfold, verdifull vegetasjon, særlige viltinteresser eller andre viktige
økologiske funksjoner. Planen vurderes derfor å ikke ha vesentlige negative
konsekvenser for naturverdier.
8.5 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk
Området mellom den inngjerdede delen av dagens barnehage og naturområdet
ned mot Vorma, kalt Barnehagejordet, anses som et viktig friluftsområde.
Området er regulert til barnehageformål. Planen vil opprettholde allmennhetens
tilgang tilsvarende dagens.
8.6 Uteområder
Uteområdenes kvaliteter opprettholdes med minimum standard tilsvarende som i
dag.
8.7 Trafikkforhold
• Vegforhold
Planen medfører ingen endringer i vegforholdene.
• Trafikkøkning/reduksjon
Økning av antall barn og ansatte i barnehagen vil medføre økt trafikk i
Vilbergvegen, da særlig i tidspunkter for levering og henting av barn. Iht. «Felles
kommunal vegnorm» defineres Vilbergvegen som adkomstvei, hvor akseptabel
ÅDT kan være opptil 1000 kjøretøy. Den totale ÅDT etter utbygging er beregnet
til å være ca. 891. Vilbergvegen kan ha opptil 1000 ÅDT, og har dermed nok
kapasitet og god nok standard til den utbyggingen som det planlegges for på
barnehagetomta. Gjennom å legge til rette for et akseptabelt antall
parkeringsplasser og god trafikkavvikling innenfor planområdet, er planens
intensjon at økt trafikk ikke skal medføre noe forverring i forhold til dagens
situasjon. Planen setter også krav til antall sykkelparkeringsplasser, noe som kan
redusere bilbruken. Vilbergvegen ender opp i en vendehammer. Denne
snuplassen benyttes av noen ved henting/levering av barn ved Vilberg skole, noe
som kan skape uoversiktlig og uheldig trafikksituasjon. Det er ikke mye som kan
gjøres veiteknisk for å hindre dette. Vendehammeren er en del av Vilbergvegen
som er offentlig ferdselsareal og kan benyttes av alle bilførere. Derimot er det
ikke lov å parkere og forlate bilen i en snuplass. Som tiltak kan det settes opp
her «parkering forbudt» skilt med underskilt «gjelder snuplass».
Ved skolestart om morgenen står det en person fra skolen som vakt nede i
enden av vegen for å snakke med folk som eventuelt kjører helt ned, og
informerer om at det ikke er ønskelig. Dette tas også opp på foreldremøtene til
skolen. Ellers ses ikke denne uheldige trafikksituasjonen som vedvarende, når
skolen er planlagt flyttet i løpet av de nærmeste årene.
8.8 Barns interesser
• RPR for barn og planlegging
Planen innebærer tilrettelegging av arealer for både organisert og uorganisert lek
og opphold for barn og unge.
8.9 Sosial infrastruktur
• Barnehagekapasitet
Planen vil gi økt barnehagekapasitet.
8.10 Universell tilgjengelighet
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Planen ivaretar forskriftenes krav til universell tilgjengelighet.
8.11 Energibehov - energiforbruk
Planen medfører økt energibehov og energiforbruk.
8.12 Teknisk infrastruktur
• Vann og avløp.
For å oppnå tilstrekkelig slokkevannskapasitet må det etableres vannledninger og
kummer for tilknytning til ledning langs Sundgata. For å opprettholde
avstandskrav og tilfredsstille krav om to uttak må det etableres en ny
brannhydrant.
Det må legges to VL50 PE 100, ett for forbruk i nytt bygg, og ett for bruk i
eksisterende bygg.
• Trafo
Det må etableres en mellomtrafo for 400V anlegg.
8.13 Økonomiske konsekvenser for kommunen
Den eller de som utløser tiltak i strømforsyningsnettet, både flytting, nyanlegg
og forsterkning, må som hovedregel dekke kostnadene med tiltaket. Kostnadene
inkluderer eventuelle kostnader til erverv av nye stedsvarige (evigvarende)
bruksrettigheter.
8.14 Konsekvenser for næringsinteresser
Planen har ingen konsekvenser for næringsinteresser.
8.15 Interessemotsetninger
Det er ikke fremkommet noen interessemotsetninger.

9 ROS-ANALYSE

ROS-analyse følger som eget vedlegg. Se også punkt 6.14 Avbøtende
tiltak/løsninger ROS.

10 INNKOMNE INNSPILL TIL VARSEL OM OPPSTART

10.1 Merknader
Miljørettet helsevern - Øvre Romerike. 01.06.2021
Det må gjøres en grundig vurdering av de trafikale konsekvensene av
utbyggingen, både når det gjelder byggeperiode og ved vanlig drift.
Planen må legge til rette for trygge forhold omkring levering og henting av barn.
Nyttekjøretøy, renovasjon og varelevering holdes adskilt fra øvrig trafikk.
Det forutsettes at geotekniske utredninger gjennomføres for å sikre at
grunnforholdene er tilfredsstillende.
Forslagsstillers kommentar:
• En utvidelse av barnehagen vil medføre mer trafikk på Vilbergvegen, da
særlig i periode for levering og henting. Reguleringen håndterer
trafikksituasjonen gjennom å tilrettelegge for en god logistikk for
avkjøring, parkering, varelevering og henting av renovasjon. Det skal
anlegges gangsone langs parkeringsplassen, og parkering nærmest
inngangene anbefales forbeholdt levering og henting. Trafikk i
byggeperioden ivaretas gjennom plan- og bygningsloven og
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•

byggherreforskriften, og må vurderes når byggeprosjektet er ferdig
prosjektert og i forbindelse med byggesøknaden.
Det er gjennomført geotekniske undersøkelser som viser at del av tomta
som skal bebygges har god stabilitet.

Statsforvalteren i Oslo og Viken. 28.05.2021
• Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot
forurensing, støy, trafikkfare og annen helsefare.
• Utvidelsen av barnehagen må sikre at det er tilstrekkelig uteareal.
• Det må vurderes om arealer av betydning for lek blir berørt av
planforslaget.
• Forventer at talsperson for barn og unge inkluderes i planarbeidet.
• Anbefaler at barnehagebarna høres i det videre arbeidet.
• Barnehagejordet rundt barnehagen er registrert som viktig friluftsområde.
Det må sikres at barnehagens utearealer kan benyttes av alle utenom
barnehagen åpningstider.
• Universell utforming må legges til grunn for planarbeidet.
• Det må utarbeides ROS-analyse. Analysen skal vise alle risiko- og
sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til
utbyggingsformål, og eventuelle endringer som følge av utbyggingen.
Nødvendige tiltak må innarbeides i planen. Analysen må følge
planforslaget til offentlig ettersyn.
• Det kan være marin leire innenfor planområdet. Det vises til veiledere fra
NVE.
• Områder med sårbarhet og risiko må identifiseres i plankart og sikres
gjennom bestemmelser i planen i tråd med ovennevnte føringer.
• Det skal tas hensyn til naturfarer, eksisterende og fremtidige
klimaendringer. Med mer intens nedbør vil det stille seg strengere krav til
lokal overvannshåndtering og sikring av byggverk.
Forslagsstillers kommentar:
• Forurensing og støy er ikke en utfordring i planområdet.
• Adkomst, parkering og intern logistikk er planlagt ut fra å minimere
trafikkfare gjennom en oversiktlig situasjon og separere gående og
kjørende.
• Talsperson for barn- og unge er varslet om planarbeidet. Barnehagens
personell har medvirket i prosessen.
• Barnehagen vil få tilstrekkelig uteareal innenfor inngjerdet lekeområde.
(Ref. Veileder for utforming av barnehagens uteareal,
Kunnskapsdepartementet 2006). Barnehagejordet kommer som et raust
supplement i tillegg. Allmenhetens tilgang til barnehagens utearealer
utenom barnehagens åpningstid sikres i reguleringsbestemmelsene.
• Universell utforming er planlagt i samsvar med TEK 17.
• ROS-analyse følger plansaken som vedlegg.
• Det er utført geotekniske undersøkelser. Løsmassene i området består
hovedsakelig av marine avsetninger, med forekomster av elveavsetninger
og tynn morene. Det er utført totalsonderinger ned til ca. 30 m dyp. Det er
ingen antydninger til kvikkleire eller sprøbruddmateriale på planområdet.
• Område med risiko for ras og skred er identifisert i plankart og sikret
gjennom reguleringsbestemmelsene.
• I ROS-analysen er det vurdert hensyn til naturfarer, eksisterende og
fremtidige klimaendringer. I reguleringsbestemmelsene er det lagt inn
krav til håndtering av overvann.
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Viken fylkeskommune. 28.05.2021
• Planområdet er tidligere registrert, og undersøkelsesplikten etter
kulturminneloven § 9 er oppfylt.
• Det er kjent to automatisk fredete kulturminnelokaliteter innenfor planens
avgrensing. I forbindelse med områdereguleringsplanen for
Vilbergområdet ble det gitt dispensasjon fra kulturminnelovens
bestemmelser, slik at området kunne bygges ut. Markerte
bestemmelsesområder skal videreføres i detaljreguleringen.
Reguleringsbestemmelsen skal spesifikt henvise til avmerkingen i
plankartet. Fylkeskommunen vil videreføre dispensasjonen ved offentlig
ettersyn.
• Det foreslåtte tiltaket på eiendommen gbnr. 17/267 berører ikke viktige
nyere tids kulturminner av nasjonale eller regionale kulturminneinteresser.
• Bebyggelsen i Marte Marjas veg i er, områdereguleringsplan for Eidsvoll
Sentrum, avsatt som bevaringsverdig. Intensjonene i områdereguleringen
må følges opp. Det må tas hensyn til kulturmiljøet i Marte Marjas veg ved
plasseringen av ny bebyggelse på tomten.
• For å stimulere til økt bruk av gange, sykkel og kollektivtransport fremfor
bilbruk, anbefales at parkeringsbestemmelsene angis som strenge
maksimumsnormer og at det stilles krav om anlegg for sykkelparkering og
en definert andel ladepunkter for elbil.
• Uteområder ved skoler og barnehager må planlegges godt med hensyn til
fysisk aktivitet og friluftsliv hvor alle kan delta. Det anbefales at NS –
11005:2011 «Universell utforming av uteområder» legges til grunn ved
planlegging og utvikling.
• Konsekvensene for friluftsliv må utredes. Friluftslivets interesser må
ivaretas med god adkomst og tilgjengelighet fra barnehagen til
nærturområdene.
• Ved utvikling av barnehagens uteområde legges vekt på at området er et
nærturområde og sammenheng med turveinettet og friluftsområder i
nærområdet.
• Hensynet til universell utforming legges til grunn i det videre planarbeidet.
• Det må legges til rette for ikke reduserer muligheten for å nå miljømålene
som planlagt i Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma
2016-2021. I alle utbyggingsområder bør det legges opp til lokal
overvannsdisponering med avrenning på egen grunn.
• Flom- og skredfare må utredes som en del av ROS-analysen.
• Retningslinjene for håndtering av masser i Regional plan for
masseforvaltning i Akershus forutsettes lagt til grunn i det videre
planarbeidet.
Forslagsstillers kommentar:
• Bestemmelsesområder for kulturminner fra områdereguleringsplanen for
Vilbergområdet er videreført i detaljreguleringen.
• Planforslaget ivaretar hensyn til kulturmiljøet i Marte Marjas veg gjennom
bestemmelser om plassering av bebyggelsen i samme- retning, samt at
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barnehagebyggets noe større volumer skal brytes ned, og 2. etasjen skal
trekkes tilbake.
Sykkelparkering og ladepunkter for elbil skal anleggs i samsvar med
kommuneplanens bestemmelser.
Universell utforming er planlagt i samsvar med TEK 17.
Adkomst og tilgjengelighet fra barnehagen til nærturområdene vil
opprettholdes tilsvarende dagens situasjon.
Det legges opp til lokal overvannshåndtering.
Flom- og skredfare er utredet som en del av ROS-analysen og i eget
Geoteknisk notat.
Retningslinjene for håndtering av masser i Regional plan for
masseforvaltning i Akershus tas til orientering for det videre
prosjekteringsarbeidet.

Elvia. 04.05.2021
• Elvia har etter energiloven områdekonsesjon i Eidsvoll kommune.
• Planforslaget må ta høyde for og hensyn til de anlegg som det er
nødvendig for nettselskapet å drifte og etablere.
• Det må ikke iverksettes tiltak som medfører forringelse av adkomst til
nettselskapet sine anlegg.
• Anlegg med spenning til og med 22 kV inngår i distribusjonsnettet for
elektrisk energi og er bygget i medhold av områdekonsesjon.
• Innenfor området har Elvia lavspenningskabelanlegg.
• Det er ingen nettstasjoner innenfor oppgitt planavgrensning. Dersom
utvidelsen av barnehagen medfører et økt behov for strøm, kan det bli
behov for å etablere en ny nettstasjon.
• Arealet som avsettes i planen til frittliggende nettstasjon må være av en
slik størrelse at det er plass og adkomst til nettstasjonen med kranbil
(med støttebein). Nettstasjonen skal stå minst 5 meter fra bygning med
brennbare overflater, minimum tre meter fra veikant og utenfor veiens
frisiktsoner.
• For å sikre en optimal strømforsyning, ønskes nettstasjonen plassert
sentralt i planområdet. Av hensyn til blant annet akustisk støy, anbefaler
nettselskapet at ny nettstasjon plasseres minimum 10 meter fra ny
bebyggelse.
• Det er derfor viktig å synliggjøre byggegrenser mot nettstasjoner i
reguleringsbestemmelsene.
• Den eller de som utløser tiltak i strømforsyningsnettet, både flytting,
nyanlegg og forsterkning, må som hovedregel dekke kostnadene med
tiltaket.
• Nettselskapet gjør oppmerksom på at spenningsnivået for
ledningsanleggene ikke må påføres i planen, herunder plankartet.
Høyspenningskabler under bakken tegnes ikke inn på kartet.
Forslagsstillers kommentar:
• Merknaden tas til etterretning og kravene legges til grunn for videre
prosjektering.
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Det skal etableres mellomtrafo for 400V anlegg. I
reguleringsbestemmelsene er det angitt at plassering tillates utenfor
byggegrensen i minimum 10 meter avstand fra bebyggelse, minst 5 meter
fra konstruksjon med brennbare overflater og minimum tre meter fra
veikant og utenfor veiens frisiktsoner.

Vilbergvegen 17. 24.05.2021.
Eiendommen er nabo til planområdet.
• Dagens situasjon i Vilbergvegen er uoversiktlig og skaper vanskelige
forhold for fremkommeligheten.
• Det må legge til rette for leverings‐ og henteløsning som hindrer den
ulovlige og trafikkfarlige parkeringen i Vilbergvegen.
• Det må etableres tilstrekkelig antall p‐plasser, leverings‐ og henteplasser
med hensiktsmessig og sikker gangadkomst til inngangspartiene.
• Det må planlegges for en trafikksikker anleggstrafikk.
• Bebyggelsen må tilpasses tomta og eksisterende bebyggelse.
• Høyde på bebyggelsen må begrenses så mye som mulig.
• Viftelyd og annen mekanisk lyd må skjermes/vende bort fra
boligbebyggelsen.
Forslagsstillers kommentar:
• Pr. i dag er Vilbergvegen også kjøreadkomst til Vilberg skole. Samtidig
levering og henting til skole og barnehage kan gi uønsket
trafikkbelastning.
• Kjøretrafikk for levering og henting til barnehagen skal skje fra
barnehagens parkeringsområde.
• Antall plasser er avsatt etter maks antall i kommuneplanen. Det skal
etableres gangsone langs hele parkeringsplassen. Oppmerking av plassene
vil gi oversiktlige forhold og god utnyttelse av plassen.
• Trafikk i byggeperioden må vurderes når byggeprosjektet er ferdig
prosjektert og i forbindelse med byggesøknaden.
• Bebyggelsen plasseres i den søndre delen av tomta. Det nye bygget skal
være komprimert og tilpasses omkringliggende gjennom nedbrutte
volumer og inntrekning av 2. etasje mot vest og nord.
• Det nye bygget legges lavt i terrenget og forslag til gesimshøyde er
begrenset til det nødvendige i forhold til funksjon og konstruksjon.
• Tiltak for å skjerme boligbebyggelsen for viftelyd og annen mekanisk lyd
tas med videre til byggesøknadsfasen.
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