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Eidsvoll - Innsigelse og faglige merknader til forslag til reguleringsplan 
for nye Vilberg skole 

 
Vi viser til brev datert 21. januar 2022 med høring av detaljregulering for Vilberg skole i Eidsvoll 
kommune. 
 
 
Bakgrunn 
Det fremgår av planforslaget at det skal legges til rette for bygging av ny fireparallell Vilberg 
barneskole med flerbrukshall og tilhørende uteoppholdsareal samt parkering, gang- og sykkelveg 
og kollektivholdeplass.  
 
Vi ga innspill til planarbeidet, i vårt brev datert 22. september 2021. 
 
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 har følgende konkrete merknader knyttet til nasjonale og viktige regionale interesser: 
 
Jordvern og matproduksjon 
Planområdet er på totalt 53,6 dekar, der ca. 43 dekar foreslås regulert til undervisningsformål. 
Resterende areal er foreslått til parkering, kollektivholdeplass, gang- og sykkelveg, kjøreveg og 
annen veggrunn. Innenfor undervisningsformålet er om lag 3,5 dekar i vest regulert med 
hensynssone for ras- og skredfare, der det ikke kan bygges eller gjøres terrengendringer. Ved 
varslet oppstart var planområdet 47 dekar. 



 
Nasjonale og regionale mål og føringer for jordvern er noe vurdert i planforslaget, og som et 
avbøtende tiltak for tap av dyrka mark er det stilt krav om jordflytting slik at matjorda kan 
gjenbrukes på et annet sted i kommunen. En masseforvaltningsplan skal utarbeides før 
sluttbehandling av planen. 
 
Tiltak for å redusere tap av fulldyrka jord 
Hele planområdet er fulldyrka jord og har i hovedsak svært god jordkvalitet og god arrondering 
for kornproduksjon. Slike jordbruksareal i våre områder har nasjonal og regional verdi for 
matproduksjon.  
 
Det er redegjort for et arealbehov på 47 dekar på bakgrunn av tomtens topografi, utforming og 
grunnforhold og for å sikre gode og funksjonelle utearealer for elevene, samt ta høyde for en 
fortsatt befolkningsvekst og utvidelse av skolen. Det er blant annet ikke mulig å få til universelt 
utformede utearealer i området ned mot ravinen i vest. I tillegg kommer arealene til 
kollektivholdeplass og gang- og sykkelveg. Vilberg er planlagt som en fire parallellers barneskole 
med 784 elever.  
 
Ut fra nasjonale og regionale føringer for jordvern, om økt bærekraftig matproduksjon og 
bevaring av kulturlandskap, legger vi til grunn at kommunen må vurdere mer konkret både 
alternativer og arealbesparende tiltak for å redusere tap av svært verdifull dyrka jord. 
 
Vi viser også til departementets (KMD) brev av desember 2018 der Eidsvoll fikk medhold i 
områdereguleringen og Fylkesmannens (nå Statsforvalterens) innsigelse ikke ble tatt til følge. 
Departementet peker imidlertid på at de ville foretrukket annen lokalisering av skolen og at 
kommunen bør/må vurdere tiltak for å unngå eller redusere tap av svært verdifull dyrka jord: 

 
«Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner områderegulering for 
Vilbergområdet i Eidsvoll kommune. Kommunen bør i den videre detaljreguleringen av 
delområde BU3 søke å begrense omdisponering av dyrka mark. Fylkesmannens innsigelse tas 
med dette ikke til følge. … Kommunen bør derfor i forbindelse med detaljreguleringen foreta en 
grundigere vurdering av arealbehovet og fotavtrykket for skolen, for å redusere arealbeslaget 
av dyrka mark så mye som mulig. Kommunen bes i denne sammenheng også vurdere om den 
planlagte flerbrukshallen kan legges annet sted innenfor BU3, for å bevare en større del av 
omkringliggende jordbruksareal. Hensynet til gode driftsmessige forhold for jordbruksdrift på 
gjenværende arealer bør også vektlegges i detaljplanleggingen.» (vår utheving). 

 
Etter dette er nasjonale og regionale føringer ytterligere skjerpet gjennom Stortingets vedtak av 
oppdatert nasjonal jordvernstrategi (2021) med forsterket jordvernmål, og Viken  
fylkeskommunes vedtak av regional planstrategi (2020) og Landbruksstrategien (2021), se også 
årets arealvedlegg til Statsforvalterens forventningsbrev til kommunene i Viken og Oslo. I 
uttalelse av 21.09.21 ved varsel om oppstart av detaljregulering, har vi pekt på muligheter for 
arealbesparende tiltak: 

 
«…Vi viser til innsigelsesavgjørelsen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og vi 
forutsetter at kommunen følger opp disse føringene og planlegger en arealeffektiv utbygging av 
skole-, idretts- og samferdselsanleggene. Uteareal av god kvalitet er svært viktig, og vi støtter 
ønsket om å skape arealer som stimulerer til trivsel og læringsevne, og samtidig reduserer vold 
og mobbing. Vi viser til våre uttalelser til områdereguleringsplanen at normkravene som 
kommunen opererer er svært høye. Vi viser også til våre uttalelser til områdereguleringen og 



mener fremdeles det er mulig å bygge en tilfredsstillende skole med flerbrukshall på mindre 
enn 40 daa. … » 

 
Kommunens planforslag inneholder ikke forslag til arealbesparende tiltak. Ut fra hensynet til 
nasjonale og regionale føringer for jordvern og om økt matproduksjon fremmer 
Statsforvalteren i Oslo og Viken innsigelse til at tapet av dyrka jord ikke er redusert i 
forslaget til detaljregulering for Vilberg skole. 
 
Vi mener for eksempel kommunen kan redusere byggenes fotavtrykk ved å øke antall etasjer, og i 
tillegg bør areal for busser og parkering kunne reduseres. Kommunen bør eventuelt kunne legge 
slike tiltak i andre byggeområder i noe gangavstand til skolen. Det er flere eksempler på 
skoletomter i Akershus hvor det også er idrettsområde og -hall, høye elevtall og gode 
uteområder, men som har langt mindre arealbeslag enn det som planlegges på Vilberg. Vi har 
forståelse for at hensyn til områdets stabilitet begrenser hvordan byggene kan plasseres på 
tomta, men mener likevel at planområdet bør kunne reduseres betraktelig. 
 
Det at planområdet ligger sentralt til i Eidsvoll tilsier også at omfang av parkeringsareal og areal 
til skolebusser /kollektivterminal vurderes nøye og kan vurderes lagt til allerede avsatte 
byggeområder. 
 
Avbøtende tiltak 
Vi ser positivt på at det er stilt krav om matjordplan og jordflytting slik at matjorda kan 
gjenbrukes på et annet sted i kommunen - som avbøtende tiltak for tap av dyrka mark. Ifølge 
nasjonal jordvernstrategi skal imidlertid tap av dyrka jord først og fremst unngås. Vi hadde 
forventet at forslag til masseforvaltningsplan og matjordplan forelå til høringen av 
detaljreguleringen slik at vi kunne gi uttalelse også til disse tiltakene. 
 
Områdestabilitet 
Av geotekniske rapporter og planbeskrivelsen framgår det at «…for vestre del av planområdet er 
ikke stabiliteten 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. …». Vi ber kommunen vurdere om dette vil få følger bruken av 
nærområdene til skolen) og at det sikres at det ikke gjør noen tiltak som kan svekke 
områdestabiliteten. 
 
I geoteknisk rapport datert 11.03.21 skriver Rambøll: «Dersom det planlegges etablere bygg utenfor 
området markert med tilfredsstillende stabilitet i dagens situasjon, må det utføres betydelige 
terrenginngrep som stabiliserer skråningene.» I planforslaget ligger deler av idrettshallen utenfor 
det grønne området. VSO har utarbeidet en rapport som vurdering at dette likevel kan 
gjennomføres uten å risikere skråningens stabilitet. Vi ber likevel om at kommunen kvalitetsikrer 
dette for å unngå uheldige situasjoner og at det vurderes å bygge hele skolen innenfor området 
med tilfredsstillende stabilitet. 
 
Parkering 
Bestemmelsene til planen åpner for hele 95 parkeringsplasser, noe som er et svært stort antall 
for en barneskole. Vi minner om at en restriktiv parkeringspolitikk er et av de viktigste 
virkemidlene for å påvirke reisemiddelvalg og redusere bilandelen i tråd med nullvekstmålet. All 
erfaring tilsier at parkeringskapasitet påvirker reisemiddelvalg. For å sikre at personreiser tas 
med kollektivtransport forventer vi at det settes en strengere maksimumnorm for parkering.  



Skoletomten ligger sentralt i Eidsvoll, og vi  ber derfor om at det planlegges for at flest mulig kan 
benytte gange, sykkel og kollektivtransport til og fra planområdet istedenfor.  
 
Vi forventer derfor at kommunen følger kommunens egen vedtatte norm for antall 
sykkelparkeringsplasser og ikke etablerer færre slik planen legger opp til. 
 
 
Konklusjon 
Ut fra hensynet til nasjonale og regionale føringer for jordvern og om økt matproduksjon 
fremmer Statsforvalteren i Oslo og Viken innsigelse til at tapet av dyrka jord ikke er 
redusert i forslaget til detaljregulering for Vilberg skole. 
 
Ellers viser vi til Statsforvalterens forventninger til kommunal arealplanlegging for 2022, og til 
overordnede føringer for kommunal planlegging innenfor Statsforvalterens ansvarsområde. For 
kommunens samfunnsplanlegging viser vi også til Statsforvalterens forventningsbrev for 2022. Vi 
anbefaler nettsidene www.planlegging.no og Miljøstatus.  
 
Vi ber om å bli holdt orientert om kommunens videre behandling av saken og imøteser videre 
dialog om innsigelsen.  
 
 
 
Med hilsen 
 
Nina Glomsrud Saxrud 
avdelingsdirektør 
 

  
 
Eli Kristin Nordsiden 
seksjonssjef 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Eidsvoll kommune - Detaljregulering for nye Vilberg skole - Uttalelse til 
offentlig ettersyn av planforslag 
 
Vi viser til kommunens oversendelse datert 21. januar 2022 av reguleringsplan til offentlig 
ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10. 

Planområdet er på 53,6 dekar og avsatt til fremtidig tjenesteyting i kommuneplanens 
arealdel. Områderegulering for Vilbergområdet, vedtatt 10. oktober 2017 og godkjent av 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 20. desember 2018, regulerer området til 
undervisning (BU3), kollektivholdeplass og deler av gang- og sykkelvei langs Tynsåkvegen. Det 
stilles krav om detaljregulering. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for bygging av 
ny fireparallell barneskole med flerbrukshall og tilhørende uteoppholdsarealer samt 
parkering, gang- og sykkelvei og kollektivholdeplass. 

Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet, forvalter av 
fylkesvei, fagmyndighet for kulturminnevern og prosessmyndighet etter vannforskriften. Vi 
har følgende merknader: 

Viken fylkeskommunes uttalelse til varsel om planoppstart 
Viken fylkeskommune sendte uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid i brev datert 
22. september 2021. Uttalelsen ble sendt til IN’BY med kopi til Eidsvoll kommune og 
Statsforvalteren i Oslo og Viken. Uttalelsen er ikke nevnt i oppsummeringen av innkomne 
merknader i planbeskrivelsen. Manglende uttalelse fra fylkeskommunen er heller ikke 
kommentert i kommunens saksfremlegg. 

Vi vil understreke at fylkeskommunen som hovedregel alltid uttaler seg til varsler om 
planoppstart og at manglende uttalelse vil skyldes enten at vi ikke har mottatt varselet eller 
en feil ved sending av uttalelsen. Dersom det ved senere anledninger skulle skje at 
fylkeskommunens uttalelse ikke kommer frem, ber vi om at det tas kontakt med oss. 

Vurdering av planforslag 
Vi legger ved vår uttalelse til varsel om planoppstart. Det ser ut til at de fleste temaene vi 
omtalte er ivaretatt i planforslaget. Vi viser imidlertid merknadene knyttet til nyere tids 
kulturminner og friluftsliv og ber om at kommunen vurderer om disse hensynene er 
tilstrekkelig ivaretatt. Vi har ingen ytterligere merknader til planforslaget. 

Vennlig hilsen 

Margaret Andrea Mortensen  
rådgiver kommunale planer  
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Vedlegg: 

1 Eidsvoll kommune - Detaljregulering for nye Vilberg skole - Uttalelse til varsel om 
oppstart av planarbeid 

 

Kopi til: 
STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN 

 

Saksbehandlere: 
Regional planmyndighet:    Margaret Andrea Mortensen 
Samferdsel:      Karl-August Thorsby Eggen 
Arkeologiske kulturminner:    Bjarne Gaut 
Nyere tids kulturminner:    Peder Figenbaum
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Eidsvoll kommune - Detaljregulering for nye Vilberg skole - Uttalelse til 
varsel om oppstart av planarbeid 
 
Vi viser til oversendelse datert 26. mai 2021 av varsel om oppstart av planarbeid i henhold til 
plan- og bygningsloven § 12-8. 

Planområdet er på ca. 47 dekar og avsatt til fremtidig tjenesteyting i kommuneplanens 
arealdel. Områderegulering for Vilbergområdet, vedtatt 10. oktober 2017 og godkjent av 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 20. desember 2018, regulerer området til 
undervisning (BU3), kollektivholdeplass og deler av gang- og sykkelvei langs Tynsåkvegen. Det 
stilles krav om detaljregulering. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for bygging av 
ny barneskole med flerbrukshall og tilhørende uteoppholdsarealer samt parkering, gang- og 
sykkelvei og kollektivholdeplass. 

Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet, forvalter av 
fylkesvei, fagmyndighet for kulturminnevern og prosessmyndighet etter vannforskriften. Vi 
har følgende merknader: 

Arkeologiske kulturminner 
Forholdet til arkeologiske kulturminner ble avklart ved områderegulering. 
Undersøkelsesplikten etter kulturminneloven § 9 er oppfylt. 

Innenfor planområdet ble det påvist to automatisk fredete kokegroper (Askeladden-ID 
220725 og 220726). Fylkeskommunen ga 24. februar 2017, tillatelse (dispensasjon) til å fjerne 
kulturminnene i forbindelse med realisering av områdeplanen. Vedtaket om dispensasjon fra 
kulturminneloven er vedlagt. 

Fylkeskommunen ber om at kartavmerking og bestemmelser knyttet til kulturminnene, slik 
det er lagt inn i områdeplanen, videreføres i detaljreguleringen. 

Nyere tids kulturminner 
Viken fylkeskommune viser til Akershus fylkeskommunes uttalelser til områderegulering for 
Vilbergområdet og har ingen ytterligere merknader knyttet til nyere tids kulturminner. 
Kommunen må likevel være oppmerksom på at planområdet ligger innenfor et kulturlandskap 
av lokal verdi, se Grøntstruktur Romerike Sluttrapport 2002, objekt-id 52. Kommunen bør 
vurdere grundig hvordan utbyggingen best kan forenes med de erkjente kulturminneverdiene 
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i det storslagne landskapsrommet langs begge sider av Vorma. Vi overlater den endelige 
vurderingen til kommunen. 

Medvirkning 
Medvirkning i planprosesser er lovpålagt etter plan- og bygningsloven § 5-1, der det står at 
«enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen skal påse at 
dette er oppfylt i planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller private. 
Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell 
tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke er i stand til å delta 
direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte». 

Vi anbefaler å undersøke om det er gjennomført Barnetråkk-registreringer i nærheten av 
planområdet. Innspill fra barn og unge kan gi viktig informasjon om attraktive arealer som bør 
ivaretas ved gjennomføring av tiltak. 

Friluftsliv 
Eidsvoll kommune har gjennomført kartlegging og verdsetting av områder for friluftsliv. Sør 
for Tynsåkvegen er det kartlagt et viktig friluftsområde (skiløype Tønsaker/Elstad). I 
planarbeidet er det viktig at konsekvensene for friluftsliv utredes og at friluftslivets interesser 
ivaretas med god adkomst og tilgjengelighet fra skolen til nærturområdene. Vi forutsetter at 
områdets kvaliteter for nærfriluftsliv ivaretas og videreutvikles og anbefaler at det i 
anleggsfasen er fokus på å minimere negative konsekvenser for friluftsliv og naturopplevelser. 

Universell utforming 
Det er et nasjonalt mål å sikre at planleggingen virker inkluderende, slik at alle kan benytte 
bebyggelse og uterom på en likestilt måte. Det er positivt at det går frem av varslingsnotatet 
at skolen skal tilrettelegges for universell utforming. 

Vi vil påpeke viktigheten av at uteområder ved skoler og barnehager planlegges godt med 
hensyn til fysisk aktivitet og friluftsliv. Det er særlig viktig å legge til rette for at alle skal kunne 
delta. Vi anbefaler at NS – 11005:2011 «Universell utforming av uteområder» legges til grunn 
ved planlegging og utvikling, og viser til Veileder «Universell utforming av uteområder – krav 
og anbefalinger» utarbeidet av Universell utforming AS. 

Vannforvaltning og overvannshåndtering 
Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 2016-2021 inkluderer miljømål for 
alle vannforekomstene i vannregionen, og frister for når miljømålene skal nås. Planområdet 
ligger i vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma, som har mål om å nå miljømålene innen 
2021. Fylkeskommunen forutsetter at tiltakene planen legger til rette for ikke reduserer 
muligheten for å nå miljømålene som planlagt. I alle utbyggingsområder bør det legges opp til 
lokal overvannsdisponering med avrenning på egen grunn. 

Naturfare 
Den vestre delen av planforslaget omfattes av hensynssone H310 Ras- og skredfare. 
Arealplanlegging som tar hensyn til flom- og skredfare er det viktigste virkemidlet for å 
forebygge tap og skader fra disse naturfarene, i dagens og et fremtidig klima. Private 
planleggere og kommunene må utrede flom- og skredfare som en del av ROS-analysen, og 
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innhente sakkyndig bistand når det er nødvendig. NVEs retningslinjer "Flaum- og skredfare i 
arealplanar" beskriver hvordan dette bør gjøres. Kommunene har ansvaret for at farene er 
kartlagt, vurdert og tatt tilstrekkelig hensyn til når planer vedtas. 

Masseforvaltning 
Regional plan for masseforvaltning i Akershus inneholder retningslinjer som skal bidra til en 
mer langsiktig og helhetlig masseforvaltning. Vi forutsetter at retningslinjene for håndtering 
av masser legges til grunn i det videre planarbeidet. 

Jordvern 
Viken fylkeskommune har gjennom regional planstrategi 2020-2024 vedtatt en nullvisjon for 
nedbygging av matjord i Viken. Vi forutsetter at det lages en plan for ivaretagelse av 
matjorden som går tapt som følge av den planlagte utbyggingen. 

Parkering 
Begrensning i parkeringsdekning er et egnet virkemiddel for å stimulere til økt bruk av gange, 
sykkel og kollektivtransport fremfor bilbruk. Vi anbefaler at parkeringsbestemmelsene angis 
som strenge maksimumsnormer og at det stilles krav om anlegg for sykkelparkering og en 
definert andel ladepunkter for elbil. 

 

Vennlig hilsen 

Per Albert Kierulf      Margaret Andrea Mortensen 
avdelingssjef kommunale planer     rådgiver kommunale planer 

 

Vedlegg: 

1 Offentlig ettersyn 2017 - Reguleringsplan for Vilbergområdet 
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NVEs uttalelse - Offentlig ettersyn - Detaljregulering for del av gnr. 

18 bnr. 1-4 mfl. - Tynsåk - Ny Vilberg skole - PlanID 303533900 - 

Eidsvoll kommune 

Vi viser til høringsdokumenter datert 24.01.2022. 
 

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). 
 

Om planen 

Detaljreguleringsplanen legger til rette for bygging av ny Vilberg barneskole med 
flerbrukshall og tilhørende uteoppholdsareal samt parkering, gang- og sykkelveg og 

kollektivholdeplass. 

 
Kommunen ønsker at NVE vurderer om de geotekniske vurderingene er tilstrekkelig 

dokumentasjon på at sikkerhet mot skred er ivaretatt.  

 

Geotekniske notat fra Rambøll datert 20.02.2020, 25.03.2020 og 11.03.2021 konkluderer 
med at det ikke er påvist sprøbruddmateriale i planområdet og at områdestabiliteten 

dermed er ivaretatt.  

 
Rambøll konkluderer likevel med at det ikke er tilstrekkelig lokalstabilitet i nærliggende 

skråninger. Det angis areal innenfor planområdet der det er tilfredsstillende lokalstabilitet 

i dagens situasjon, og konkluderes med at det må utføres stabiliserende tiltak hvis det 
ønskes å etableres bygg utenfor denne grensen. Det anbefales generelt å beholde 

eksisterende vegetasjon i ravinedalene for å forhindre erosjon. 



 
Side 2 

 

 

 
VSO Consulting er i rapport datert 24.08.2021 blant annet bedt om å vurdere om de er 

enige i Rambølls vurderinger, samt se på mulighet for å etablere idrettshall noe utenfor 

areal vurdert av Rambøll til å tilfredsstillende lokalstabilitet i dagens situasjon. De 

konkluderer med at de er enige i Rambøll sine vurderinger og angir videre at idrettsbygg 
kan plasseres noe utenfor areal med tilstrekkelig stabilitet i dagens situasjon gitt at 

terrenget senkes under idrettsbygget og mellom idrettsbygget og nærmeste skråning. 

 
NVEs vurdering 

 For å sikre at føringer gitt i geotekniske notater følges opp, anbefaler NVE at 

føringene i større grad ivaretas i plankart, - og -bestemmelser, gjerne ved å konkret 

referere til geotekniske notater, samt markere i plankartet areal hvor det ikke er 

tilstrekkelig lokalstabilitet, og hvor stabiliserende tiltak må utføres før tiltak 

iverksettes. 

 For å sikre at eksisterende vegetasjon i ravinedalene beholdes, anbefaler NVE at 

arealet i tilstøtende raviner innlemmes i planområdet og gis bestemmelser som 
ivaretar dette. 

 Overvann (og mulig økt avrenning grunnet større andel tette flater) må håndteres 

slik at det ikke øker fare for erosjon i tilstøtende ravinedaler og dermed påvirker 
lokalstabiliteten negativt. 

 

 

 

Med hilsen 

 

Øyvind Leirset 
seksjonssjef 

Kjetil Indrevær 
seniorrådgiver 

  

 

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

 

 

 
Mottakerliste: 

Eidsvoll kommune 

 
Kopimottakerliste: 

 

         

 
 



E-post fra Miljørettet helsevern - Øvre Romerike 

Det vises til brev datert 21.1.2022 om offentlig ettersyn av detaljregulering for del av gnr. 181, bnr 4 m. fl. Tynsåk, ny Vilberg skole. PlanID 303533900. 

Vi vil 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). 

Planbestemmelsene bør også regulere trafikk knyttet til byggeaktiviteten i forbindelse med utbyggingen av skolen. Dette er viktig da det i nærområdet finnes flere 
skoler med tilhørende trafikk av barn og unge til fots og på sykkel. Anleggstrafikken bør fortrinnsvis benytte adkomst fra nordøst, og returnere samme veg. 

Vi viser forøvrig til uttalelse, datert 23.9.2021, knyttet til varsel om planarbeid.  
 
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 

  

Fra: Eidsvoll kommune 

mailto:postmottak@nannestad.kommune.no
http://www.nannestad.kommune.no/


Sendt: 24. januar 2022 00:00 
Til: Bjørn Hagen 
Kopi: Hilde Einmo;  
Tittel: Offentlig ettersyn av detaljregulering for del av gbnr. 18/1-4 m.fl. Tynsåk, ny Vilberg skole. PlanID 303533900. 
 
Se vedlegg: Offentlig ettersyn av detaljregulering for del av gbnr. 18/1-4 m.fl. Tynsåk, ny Vilberg skole. PlanID 303533900.



 

Eidsvold Turn Gymnastikk og Turn vil komme med innspill til PlanID 303533900 - Offentlig 

ettersyn av forslag til detaljregulering av ny Vilberg skole.  

Med bakgrunn i «Planstatus og rammebetingelser» som foreligger ønsker foreningen at det burde 

tilrettelegges for at et bygges en basishall som tillegg til den skisserte flerbrukshallen. Det er for lite i 

planen som legger til rette for «Attraktive muligheter for idrett og friluftsliv skal gjøre det populært 

og enkelt å være aktiv på egen hånd og delta i organiserte aktiviteter» (Regional plan for fysisk 

aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2030 – Aktivitetsløftet), samt «at kommunen tenker «helse i alt vi 

gjør»» (Folkehelsestrategi Eidsvoll) som det heter i planen.  

Det er vedtatt bygging av en tradisjonell flerbrukshall. ETF gymnastikk og turn mener det også burde 

legges opp til en tilhørende basishall som legger grunnlaget for basistrening. Dette er i tråd med 

bygging av attraktive muligheter for å bedrive idrett. De siste 1,5 årene er det bygget 19 basishaller i 

Norge. Det finnes 81 av de i landet. Eidsvoll kommune burde følge trendene for bygging av 

idrettsanlegg og sørge for bygging av en basishall i tilknytning til flerbrukshallen ved nye Vilberg 

barneskole.  

Basistrening er grunnlaget for all idrett. Det er en idrettshall med fastmontert utstyr som brukes for 

grunntrening i alle idretter. I tillegg er det et folkehelsetiltak da hallen legger til rette for livslang 

treningsglede og trening/opptrening av motoriske ferdigheter, styrke, bevegelighet og koordinasjon.  

En basishall er ikke et løft kun for gymnastikk og turn, men for all idrett og folkehelse i kommunen. Et 

slikt anlegg vil gjøre området attraktivt for andre skoleslag i området; barnehage, ungdomsskole og 

videregående og styrke samarbeidet mellom de ulike skoleslagene. I tillegg vil det kunne være en 

mulighet for å bedrive trening for eldre, opptrening av ulike grupper og trening for 

funksjonshemmede. Det bidrar til å gjøre nye Vilberg skole og hele området til bruk for flere, både i 

et aktivitetsperspektiv, folkehelseperpektiv og et forebyggende perspektiv (både med tanke på 

livsstilsutfordringer og ungdomskultur). 

Detaljreguleringen for ny Vilberg skole burde inneha en visjon om å løfte både skolen og området til 

bruk utenfor skoletid. En basishall vil løfte skolens mulighet til å arbeide med folkehelse og 

livsmestring og idrettens bidrag til positive verdier og kultur i kommunen.  

Kultudepartementet har laget en veileder for bygging av idrettens basishall: 

https://www.godeidrettsanlegg.no/sites/default/files/bilder/veileder-idrettens-basishall-v-1003-

2017.pdf  

 styret Eidsvold Turnforening 

 

https://www.eidsvoll.kommune.no/publisert-innhold/teknisk-og-eiendom/horinger/horingene/planid-303533900---offentlig-ettersyn-av-forslag-til-detaljregulering-av-ny-vilberg-skole/
https://www.eidsvoll.kommune.no/publisert-innhold/teknisk-og-eiendom/horinger/horingene/planid-303533900---offentlig-ettersyn-av-forslag-til-detaljregulering-av-ny-vilberg-skole/


Fra:                                              Mina Lisa Schou <mlschou@broadpark.no> 
Sendt:                                        7. mars 2022 21:18 
Til:                                               Eidsvoll Post 
Emne:                                        Merknader til planforslaget nye Vilberg skole sak 21/7562. Bekymring 

vedrørende bygging av ny skole ved ravinedalen. 
  
Viser til deres brev av dato 21.01.2022 og vil med dette sende inn en merknad med bekymring 
vedrørende bygging av ny skole ved ravinedalen. 
  
Området som planlegges utbygd med ny skole ligger inntil en forholdsvis stor ravinedal som ender ut i 
Vorma. Bekkedalen nord for tomta er tilknyttet flomsonen for Vorma.  I følge HENT sitt notat 08.09.2021 
så vil bekkedalene nord for tomta være naturlige flomveier for overvann fra øvre deler av skoletomta. 
Sørsiden av skoletomta vil i følge HENT sitt notat følge dagens naturlige søkk i terrenget. 
Jeg vil påpeke at bekkene i ravinedalen har stor vannføring ved store nedbørsmengder og vannet 
flommer over bekkekantene i perioder.  Ved ytterligere økt vannføring fra overvannet fra skoletomta 
ned mot disse bekkedalene så er jeg sterkt bekymret for erosjon og rasfare.   Om kommunen vurderer å 
tillate å føre overvannet fra skoletomta ut i terreng ned mot ravinebekkene så forventes det at 
kommunen sørger for sikring av bekkekanter og bakkedrag helt ut til Vorma.    
  
Mvh 
Nabo 
Mina Lisa Mangerud Schou 
Sandholt/røkholtgutua 94 
2080 Eidsvoll 
91626841  
  
  



Fra:                                              arne halvorsen <arne.halvorsen@live.no> 
Sendt:                                        4. mars 2022 08:03 
Til:                                               Eidsvoll Post 
Emne:                                        Overvann - Detaljreguleringsplanen for Vilberg skole 
  
Kategorier:                              Grønn kategori 
  
  
  
  
  
Uttalelse om detaljreguleringsplanen for nye Vilberg barneskole.  
Overvannshåndtering. 
Eidsvoll kommune som planmyndighet bør ikke godkjenne overvannsplanen som er lagt ut til offentlig 
ettersyn etter mitt syn. 
Planen slår fast at det er liten mulighet for infiltrasjon av overvannet til grunnen.  
Planen tar ikke nok hensyn til barnas sikkerhet. 
Planen tar ikke omsyn til forurenset overflatevann. 
Planen sikrer ikke godt nok mot erosjon/jordras utenfor planområdet. 
På arealer hvor mange barn ferdes bør overvann etter mitt syn føres i lukkede grøfter bort fra arealene. 
Alt på overflaten. 
Planen legger opp til at alt overvann skal renne på overflaten over til naboeiendommene.  
Arealet vil få mye tettere overflate når det er skoletomt enn når det var jordbruksareal. Med lite eller 
ingen infiltrasjon til grunnen på skoletomt vil det tidvis bli mye mer vann som blir overført til 
naboeiendommene periodevis. 
Dette kan ikke Eidsvoll kommune som planmyndighet godta selv om utbygger føreslår en slik løsning. 
Det er planlagt åpne vanngrøfter/vannveier inne på skolens område. 
Dette kan heller ikke godtas av sikkerhetsgrunner. Lekeområder for barn ned i 5 års alder skal være 
trygge arealer. 
Gamle tall 
Planen bygger på svært gamle nedbørstall. 
Trolig som følge av klimaendringene kommer det større nedbørsmengder på kort til som må håndteres. 
Vi har de siste årene registrert lokalt at det har kommet opp til kanskje 30 mm på en time. Og det har 
kommet kanskje 100 mm på et døgn. 
Overvannsplanen må vise hvordan utbygger skal håndtere slike store vannmengder på kort tid. 
Planen legger opp til at store vannmengder skal samles opp i forsenkninger inne på skolens områder. 
Altså store vanndammer.  
Dette kan fort bli en sikkerhetsrisiko for elevene. 
Dette vil også medføre at svært mange av skoles voksne må være ute når elevene er ute for å føre tilsyn 
av sikkerhetshensyn. Dette vil kunne gi økte kostnader for Eidsvoll kommune framover i tid. 
Selv om slike vannspeil kan være fine i parker bør de ikke godtas blant barns lekearealer. Det vil være 
tragisk om vi i ettertid får krav om inngjerding med med to meter høye gjerder av disse vannarealene. 
Forurenset vann. 
Selv vann fra parkeringsarealene og kjøreveiene er tenkt ført på overflaten, kanskje via oppsamlede 
dammer, ut på naboeiendommen.  
Dette er etter dagens normer forurenset vann og må gjennom en form for renseprosess(sandfang) før 
det føres i lukkede grøfter videre, trolig til Vilbergbekken. Og har denne bekken stor nok kapasitet til å ta 
imot styrtregn? 



Snødeponi 
Det er heller ikke beskrevet i planen hvor man skal legge snøen fra parkeringsarealene. 
Dette er også forurensede masser. Dersom man lar det smelte på stedet må vannet samles opp og 
gjennomgå rensing. 
Utbygger har ingen plan for hvordan de skal håndtere dette forurensede overvannet. 
Eidsvoll kommune som planmyndighet kan ikke godta slik overvannshåndtering av forurenset vann. 
Dypere telelag. 
Utearealer på en skole vil vinterstid få mye tråkk overalt. Dermed vil telen til vanlig gå mye dypere enn 
på urørte arealer. 
Dette får følger om våren ved snøsmelting og kommer det store nedbørsmengder samtidig vil det bli 
store ansamlinger av vann på overflaten. Ravinedalene vil måtte motta større vannmengder på kort tid 
enn det som har vært vanlig når arealene var jordbruksareal. Dette vil kunne føre til betydelig erosjon 
om ikke vannveiene er godt nok sikret. 
Takvann 
Det er svært store takflater på området. 
Dette vannet bør føres i lukkede grøfter ned til bunnen av ravinedalen ikke ut på lekearealer til elevene. 
Steinsetting 
For å hindre utgraving forutsetter planen at utløpet mot ravinedalene plasseres/steinsettes.  
Planmyndighetene bør pålegge utbygger å steinsette vannvegen helt ned til bunnen av ravinedalene, 
ikke bare ved utløpet, for å hindre mulig erosjon og utglidning.  
Estetisk - praktisk 
Selv om det kan være estetisk ønskelig med mange åpne vannflater er dette nok veldig upraktisk på 
skoleområdet. Det bør sterkt vurderes om ikke alt overvann føres i lukkede grøfter bort fra 
skoleområdet.  
Naboeiendommene 
Det er også en svært tvilsom praksis at det er naboene som skal bli sittende med utfordringene fra 
overvannet etter utbygginga. Situasjonen blir en helt annen når området er utbygd enn når det var 
jordbruksareal. 
Arne Halvorsen 
Eidsvoll Verk 
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