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1 SAMMENDRAG 
 

Forslagstiller for detaljreguleringen er Eidsvoll kommune ved Eiendomsforvaltningen. 

Plankyndig er IN’BY AS. Arkitekt er Filter arkitekter og landskapsarkitekt er IN`BY. 

Totalentreprenør for skoleprosjektet er HENT AS. 

Hensikten med detaljreguleringen er å videreføre intensjonen i områdereguleringen 

om bygging av en ny 4-parallell barneskole med flerbrukshall og tilhørende 

uteoppholdsareal samt parkering, gang- og sykkelvei og kollektivholdeplass.  

Planen er utarbeidet i henhold til bestemmelse 2.1 i områdereguleringsplan for 

Vilbergområdet, planID 023726200, vedtatt 20.12.2018, hvor det settes krav om at 

det skal utarbeides en detaljreguleringsplan for felt BU3 som er avsatt til 

undervisning.  

Planområdet er på 53,6 dekar og ligger nordøst for Sundet/Eidsvoll sentrum på 

Tynsåkjordet langs Tynsåkvegen.  

Ved offentlig ettersyn (24.01-07.03.2022) mente Statsforvalteren i Oslo og Viken at 

planforslaget ikke inneholdt forslag til arealbesparende tiltak og at prosjektet var for 

omfattende. På bakgrunn av dette fremmet staten innsigelse til at tapet av dyrka jord 

ikke var redusert nok i omfang.  

Kommunestyret vedtok 21.06.2022 å ta innsigelsen til følge og har redusert arealet til 

skolen med 10,1 dekar. Det har vært avholdt flere møter mellom kommunen og 

statsforvalteren og kommunen anmoder nå om at Statsforvalteren trekker 

innsigelsen.  

På bakgrunn av innsigelsen og øvrige innkomne merknader er det gjort omfattende 

endringer i planforslaget og omprosjektering av utearealer og samferdselsanlegg. Som 

følge av endringene la kommunen planforslaget til nytt offentlig ettersyn (høsten 

2022). 

Det er etter 2. offentlig ettersyn ikke foretatt betydelige endringer i plankart og 

bestemmelser, kun tydeliggjøring og presisering i planbeskrivelsen som følge av 

innkomne merknader.  
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2 BAKGRUNN 

2.1 Hensikten med planen 

Hensikten med planen er å legge til rette for bygging av ny 4-parallell Vilberg 

barneskole med flerbrukshall og tilhørende uteoppholdsareal samt parkering, gang- og 

sykkelvei og kollektivholdeplass. Planen er utarbeidet i henhold til bestemmelse 2.1 i 

områdereguleringsplan for Vilbergområdet, planID 023726200, vedtatt 20.12.2018, 

hvor er krav om at det skal utarbeides en detaljreguleringsplan for felt BU3 som er 

avsatt til undervisning. 

 

 

Figur 1. Utsnitt av områdeplan for Vilbergområdet med markering av planområdet for detaljreguleringen. 
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2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold 

  

Forslagstiller: Eidsvoll kommune ved Eiendomsforvaltning 

Plankonsulent: IN’BY AS  

Totalentreprenør: Hent AS 

Arkitekt: Filter/Arkitekter AS 

Landskapsarkitekt: IN’BY AS 

  

Eierforhold:  

Nr. Gnr./bnr. Adresse 

1 18/1-4 Ingen adresse 

2 530/1 Ingen adresse 

 

 

Figur 2. Eiendommer innenfor planområdet. 

 

  

18/1-4 

1 

2 
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2.3 Tidligere vedtak i saken 

Tiltaket er en oppfølging av områdereguleringsplan for Vilbergområdet som tredde i 

kraft 20.12.2018. 

Planforslaget tar utgangspunkt de planfaglige temaene som har vært førende for 

hvordan arealdisponeringen er gjort i overordnet plan, samt relevante 

kommunestyrevedtak som ligger til grunn for detaljreguleringen.  

Behovet for areal er grundig redegjort for i planprosessen for vedtatt 

områderegulering for Vilberområdet hvor felt BU3 på 47, 21 dekar er regulert til 

undervisning. Plassering og lokalisering av nye Vilberg skole er også grundig redegjort 

for i områdeplan med konsekvensutredning.  

Fylkesmannen i Oslo og Akershus (nå Statsforvalteren i Oslo og Viken) hadde 

innsigelse til områdereguleringsplanens felt BU3. Planen ble oversendt Kommunal og 

moderniseringsdepartementet (KMD) for endelig avgjørelse. KMD godkjente planen i 

vedtak av 20.12.2018.  

Den påfølgende ekspropriasjonssaken om gjennomføring av reguleringsplanen overfor 

eier av eiendommen gnr. 18, bnr. 1-4, er påklaget av eier. 

Kommunen har i sin klagebehandling (saksfremlegg 10.03.2020) redegjort for at det 

er behov for totalt ca. 47 dekar for skoleformål, blant annet på grunn av tomtens 

topografi, plassering nær Eidsvoll sentrum, utforming og grunnforhold. Kommunen 

viser videre til at det er nødvendig med arealer utover minstekravene fastsatt av 

Sosial- og helsedirektoratet for å sikre funksjonelle, gode og universelt utformede 

utearealer for elevene, og det må tas høyde for en fortsatt befolkningsvekst og 

dermed utvidelse av skolen.  

Klagesaken er oversendt KMD som 10.09.2020 vedtar at klagen ikke tas til følge og 

stadfester kommunestyrets ekspropriasjonsvedtak av 10.12.2019. 

2.4 Utbyggingsavtaler 

Utbyggingsavtale er ikke aktuelt.  

2.5 Krav om konsekvensutredning 

Planforslaget er en oppfølging av områdereguleringsplan for Vilbergområdet og det 

konkrete tiltaket er konsekvensutredet i områdereguleringsplanen. Planforslaget 

utløser derfor ikke krav om konsekvensutredning. 
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3 PLANPROSESSEN 

3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, evt. planprogram 

Oppstart av planarbeidet ble kunngjort 28.08.2021 med annonse i Eidsvoll-Ullensaker 

Blad og på kommunens nettsider. Berørte parter, grunneiere og naboer ble varslet 

med brev, relevante myndigheter med epost. 

Det kom fem merknader. Disse er oppsummert og kommentert i kapittel 9 og kan 

leses i sin helhet i vedlegg til plansaken.  

3.2 Offentlig ettersyn 

Planforslaget ble behandlet i hovedutvalg for næring, plan og miljø den 18.januar 

2022, sak 22/09, hvor det ble fattet vedtak om å legge planforslaget ut til offentlig 

ettersyn.  

Planforslaget var til offentlig ettersyn i perioden 24.01-07.03.2022. Det kom til 

sammen syv merknader til planforslaget fra: 

- Statsforvalteren i Oslo og Viken, 4.3.2022 

- Viken fylkeskommune, 2.3.2022 

- NVE, 3.2.2022 

- Miljørettet helsevern Øvre Romerike, 24.1.2022 

- Eidsvold Turnforening 

- Mina Lisa Schou, 7.3.2022 

- Arne Halvorsen, 4.3.2022 

Statsforvalteren i Oslo og Viken mente planforslaget ikke inneholdt forslag til 

arealbesparende tiltak. Ut fra hensynet til nasjonale og regionale føringer for jordvern 

og om økt matproduksjon fremmet Statsforvalteren innsigelse til at tapet av dyrka 

jord ikke var redusert i forslaget til detaljregulering for Vilberg skole.  

Kommunestyret vedtok 21.06.2022 å ta innsigelsen til følge og reduserer 

utbyggingsformålet med 10,1 dekar samt bedrer driftsatkomsten til jordbruksarealene 

i nord. Kommunen anmoder at Statsforvalteren trekker innsigelsen på bakgrunn av 

det. 

3.3 Revisjon av planforslag etter offentlig ettersyn 

Planforslaget er, som følge av at innsigelsen fra Statsforvalteren er tatt til følge, samt 

for å imøtekomme øvrige innkomne merknader, endret på følgende punkter: 

- Utbyggingsformålet (undervisning) er redusert med 10,1 dekar og arealet 

reguleres i stedet til landbruksfomål. Driftsatkomsten til jordbruksarealet i nord 

er forbedret ved at en mindre del av undervisningsformålet langs østsiden av 

planområdet er endret til landbruksformål.  

- Som følge av redusert areal til undervisning er skolens utearealer 

omprosjektert. 
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- Areal avsatt til kollektivholdeplass er redusert for å erstatte noe av 

uteoppholdsarealet som forsvinner. 

- Omprosjektert kollektivholdeplass får følger for påkobling av gang-/sykkelvei 

vest for planområdet.  

- Antall sykkelparkeringsplasser er økt iht. kommunens egen norm for 

sykkelplasser.  

- Grad av utnytting BYA foreslås endret fra 20% til 25% som følge av redusert 

utbyggingsområde og større fotavtrykk i form av flere overdekte sykkelp-

plasser.  

- Faresone for skred og ras, H310, er utvidet som følge av oppdaterte 

geotekniske vurderinger og det er lagt til bestemmelser som følger opp føringer 

i geoteknisk notat av 30.09.2022 (Rapport 10226041-RIG-RAP-002_rev04, 

Multiconsult) 

- Det er lagt inn bestemmelse om krav til plan for anleggsfasen som skal omfatte 

driftstider og føringer om hvor anleggstrafikken skal gå. Plan for anleggsfasen 

skal foreligge før det gis igangsettingstillatelse. 

 

3.4 Nytt offentlig ettersyn 

På bakgrunn av såpass omfattende endringer besluttet hovedutvalg for næring, plan 

og miljø den 18. oktober, sak 22/77, å sende revidert planforslaget på ny høring.  

Planforslaget lå til nytt offentlig ettersyn i perioden 21.10-03.12.2022. Det kom til 

sammen fem merknader til planforslaget, fra: 

- Statsforvalteren i Oslo og Viken, 1.12.2022 

- Viken fylkeskommune, 28.11.2022 

- NVE, 5.12.2022 

- Miljørettet helsevern Øvre Romerike, 2.12.2022 

- Grunneier Nils Egil Søvde, 3.12.2022 

Med utgangspunkt i merknadene er følgende punkter i planbeskrivelsen oppdatert: 

Kap. 3 Planprosessen: Beskrivelse av prosessen fram til oppdatering av planforslag 

etter 2. offentlig ettersyn.  

Pkt. 6.1 Planlagt arealbruk og arealformål: Supplert med redegjørelse for 

arealbruk. 

Pkt. 6.18 Avbøtende tiltak ift. ROS og bevaring av matjord: Supplert med 

avbøtende og kompenserende tiltak for å bevare matjordresurser.  

Pkt. 6.19 Rekkefølgebestemmelser: Oppdatert iht. foreslåtte bestemmelser. 

Pkt. 7.13 Jordressurser/landbruk: Supplert med fyldigere beskrivelse av 

masseforvaltningsplanen som skal bidra til avbøtende og kompenserende tiltak for å 

bevare matjordressurssene.  
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Innholdet i plankartet er uendret. Plankartet er oppdatert med kartgrunnlag som har 

uttaksdato fra kommunes kartbaser ikke eldre enn 6 måneder ved innsending av 

planforslag til behandling, samt påført manglende tekst på feltene o_SGS2 og o_SVG4 

og ny dato for plan utarbeidet, 05.12.2022. 

Innholdet i reguleringsbestemmelsene er uendret. Det er kun rettet korrekturfeil og 

påført ny dato, 05.12.2022. 
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4 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER  

4.1 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer 

Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2021) 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.  

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning, 

28.09.2018 

Kommunene, fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig 

myndighets- og virksomhetsutøvelse stimulere til, og bidra til reduksjon av 

klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging. Planleggingen skal også 

bidra til at samfunnet forberedes på og tilpasses klimaendringene (klimatilpasning). 

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.  

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) 

Hensikten er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transportplanlegging og bidra til 

mer effektive planprosesser. Blant målsettingene er planlegging av arealbruk og 

transportsystem som skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god 

trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å utvikle 

bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, 

og fremme helse, miljø og livskvalitet. Utbyggingsmønster og transportsystem bør 

fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge 

til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. I henhold til klimaforliket er det 

et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med 

kollektivtransport, sykkel og gange. 

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planlegging  

(T-2/08) 

Retningslinjen 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 
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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. 

4.2 Regionale planer 

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, desember 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 sterkere 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.  

Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2030 – Aktivitetsløftet, 

vedtatt av Akershus fylkesting 19.12.2016 

Visjonen «Aktiv i Akershus hele livet» skal vise vei i utviklingen av Akershus som et 

bærekraftig fylke og et godt sted å leve. Akershus skal være et levende 

velferdssamfunn med fysisk aktivitet som en naturlig del av dagliglivet i alle livets 

faser. Attraktive muligheter for idrett og friluftsliv skal gjøre det populært og enkelt å 

være aktiv på egen hånd og delta i organiserte aktiviteter. Kapasitet, tilgjengelighet 

og tilrettelegging av arealer og anlegg skal utvikles i takt med en økende og mer 

sammensatt befolkning.  

Regional plan for klima og energi i Akershus 2018-2050, vedtatt 18.06.2018 Planen 

har følgende overordnete målsetting: «Det direkte klimagassutslippet i Akershus er 

redusert med 55% innen 2030, og med 85-90% innen 2050 sammenlignet med 

utslippsnivået i 1991». Planen stiller blant annet konkrete mål for utslippsreduksjon 

fra transportsektoren samt mål om utslippsfrie bygg- og anleggsplasser innen 2030.  

Regional plan for masseforvaltning i Akershus, vedtatt 24.10.2016  

Hensikten med planen er å få en mer langsiktig og helhetlig masseforvaltning i fylket. 

Antall innbyggere og byggeaktiviteten i Akershus øker. Det fører til et økt behov for 

byggeråstoff og store mengder overskuddsmasser som må håndteres forsvarlig.  

4.3 Kommuneplan og tematiske kommunedelplaner 

Kommuneplanens arealdel 2020-2031, vedtatt 13.04.2021 

I kommuneplanens arealdel er planområdet avsatt til offentlig eller privat 

tjenesteyting – framtidig.  

Trafikksikkerhetsplan 2017 – 2028  
Planen skal bidra til et bedre beslutningsgrunnlag for å gjennomføre tiltak som 
reduserer risikoen for ulykker og den skal danne bedre grunnlag for samarbeid med 

andre aktører i trafikksikkerhetsarbeidet. Planen har en langsiktig del med mål og 
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strategier for trafikksikkerheten og en kortsiktig handlingsdel. Rullering av 
trafikksikkerhetsplanen startet i 2016 og ble vedtatt i 2018.  
Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Eidsvoll 2017-2027 

Kommunedelplanen skal danne grunnlaget for en målstyrt utvikling for denne 

sektoren. Planen inneholder en oversikt over aktuelle langsiktige utbyggings- og 

rehabiliteringsoppgaver av idretts- og friluftslivsanlegg for planperioden 2010 – 2020. 

I handlingsprogram for anlegg 2017-2020 er følgende anlegg ved nye Vilberg skole 

oppført: flerbrukshall, skatepark, kunstgressbane 5-er, flerbruksflate. 

Folkehelsestrategi Eidsvoll, vedtatt 17.06.2014  

Strategiens overordnete mål er at folkehelse er implementert i alle områder og at 

kommunen tenker «helse i alt vi gjør». Kunnskap om – og oversikt over 

påvirkningsfaktorer på folkehelse skal være et grunnlag for kommunens planlegging 

etter plan- og bygningsloven. 

Klima og energiplan 2011-2020, vedtatt 21.06.2011 

Eidsvoll kommune har utarbeidet en egen klima- og energiplan som skal ha status 

som kommunedelplan. Planen omfatter mål og tiltak innenfor kommunens virksomhet 

og ansvarsområde.  

4.4 Gjeldende reguleringsplan 

Områdereguleringsplan for Vilbergområdet – vedtatt 10.10.2017, ikrafttredelsesdato 

20.12.2018 

I områdereguleringsplan for Vilbergområdet (planID 023726200) er planområdet 

regulert til undervisning, kollektivholdeplass, gang-/sykkelveg og annen veggrunn – 

grøntareal samt hensynssone for ras og skredfare (H310).  

Dagens Vilberg skole skal legges ned og området skal benyttes til boligformål. Ny 

barneskole skal etableres på felt BU3, hvor det er krav om godkjent 

detaljreguleringsplan før bygging. I områdeplanen stilles krav om at gang- og 

sykkelveg langs Tynsåkvegen skal være etablert i henhold til kommunens vegnorm og 

detaljreguleringsplan, før den nye skolen tas i bruk. Det er også stilt krav om at det 

ved detaljregulering av felt BU3 eller B, avhengig av det felt som detaljreguleres først 

i tid, skal gjennomføres en trafikkanalyse for Vilbergområdet som viser anbefalt 

løsning og utforming av krysset Tynsåkvegen/Sundgata og krysset 

Kastellvegen/Nedre Vilberg veg. Dette kravet er utført i forbindelse med planID 

303532200 – Tynsåkveien. Gang- og sykkelveg Hagalykkja – Tynsåkjordet, vedtatt 

08.12.2020 (planID 303532200). 
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Figur 3. Utsnitt av plankart for områderegulering Vilberg området. 

 

4.5 Tilgrensende planer 

Tynsåkveien. Gang- og sykkelveg Hagalykkja – Tynsåkjordet, vedtatt 08.12.2020 

(planID 303532200) 

Detaljreguleringsplanen legger til rette for etablering av gang- og sykkelveg langs 

Tynsåkvegen mellom Hagalykkja og Tynsåkjordet. Planen skal bidra til å sikre at 

gående og syklende får en trafikksikker atkomst til den nye barneskolen på 

Tynsåkjordet. Det følger av områdereguleringsplanen for Vilbergområdet at det skal 

opparbeides gang- og sykkelveg langs Tynsåkvegen i henhold til kommunens 

vegnorm og detaljreguleringsplan, før det kan gis brukstillatelse for en ny barneskole 

på felt BU3. I tillegg til gang- og sykkelveg utvides eksisterende kjørefelt i 

Tynsåkvegen slik at vegen kan utbedres i henhold til kommunes veinorm. 
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Figur 4. Utsnitt av plankart detaljreguleringsplan Tynsåkveien. Gang- og sykkelveg Hagalykkja – 

Tynsåkjordet.  
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5 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET,  

EKSISTERENDE FORHOLD 
 

5.1 Beliggenhet 

Planområdet ligger nordøst for Sundet/Eidsvoll sentrum. 

 

Figur 5. Kart over planområdet lokalisert nordøst for Sundet/Eidsvoll sentrum. 

 

5.2  Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

Planområdet består av landbruksareal, som i områdereguleringsplan for 

Vilbergområdet er regulert til undervisning. Arealenes juridiske status avviker derfor 

fra dagens bruk.  

Tilstøtende arealer er eneboligbebyggelse med hager i sør og vest, og dyrka mark og 

skogsarealer øst og nord for planområdet.   
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Figur 6. Planområdet vist med rød strek på flyfoto som viser dagens arealbruk.  

 

5.3 Stedets karakter 

Planområdet ligger i ytterkanten av Vilberg som er et sentrumsnært villaområde med 

bebyggelse hovedsakelig fra 1900-tallet. Innenfor en avstand på mellom 500-900 

meter fra planområdet ligger flere offentlige institusjoner som Vilberg helsetun, 

Eidsvoll videregående skole, Vilberg ungdomsskole, dagens Vilberg barneskole og 

Vilberg barnehage. 

Det er ingen eksisterende bebyggelse innenfor planområdet.  

5.4  Landskap  

Planområdet ligger i utkanten av byggesonen i Sundet/Eidsvoll sentrum, i overgangen 

mellom tettstedet og landskapet rundt. Det ubebygde landskapet består av dyrka 

mark og raviner som i hovedsak er dekket av skogsvegetasjon. Terrenget er slakt 

hellende.  

Byggeområdene i vest består av eneboligbebyggelse med hager og innslag av større 

trær som står enkeltvis eller i grupper. Øst for planområdet er det dyrka mark med 

spredt gårdsbebyggelse. 
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5.5 Kulturminner og kulturmiljø 

I forbindelse med konsekvensutredning av områdereguleringsplan for Vilbergområdet 

ble det gjennomført kulturminnekartlegging i planområdet våren 2016. Det ble funnet 

to kokegroper på Tynsåkjordet som er regulert med bestemmelsesområder og frigitt 

for tiltak etter plan av Akershus fylkeskommune, 24.2.2017. Tilstrekkelig 

dokumentasjon er gjennomført ved registrering. 

5.6 Naturverdier  

Naturmiljø ble kartlagt i forbindelse med konsekvensutredningen i 

områdereguleringsplanen. Utredning konkluderer med at det ikke er verneområder, 

naturtypelokaliteter, rødlistede- eller fremmede arter innenfor planområdet. Det er 

heller ikke kartlagte naturverdier eller artsforekomster i naturbase. 

5.7 Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk, uteområder  

Planområdet berører ikke kartlagte områder for rekreasjon og friluftsliv direkte. 

Tynsåkvegen er en del av pilegrimsleden mellom Oslo - Gjøvik/Hamar - Trondheim. 

5.8 Landbruk og masseforvaltning 

Planområdet ligger i hovedsak på dyrka mark som i dag er benyttet til 

kornproduksjon. Jordene er imidlertid regulert til undervisning i 

områdereguleringsplan for Vilbergområdet, og tiltak for å ivareta matjordressursene 

er innarbeidet som krav i områdereguleringsplanens bestemmelser.  

5.9 Trafikkforhold 

Vegsystem  

Tynsåkvegen vil bli atkomstveg til den nye barneskolen. Veien har eksisterende 

bredde ca. 5,5 m med gang- og sykkelveg 3,0 m adskilt av grøft ca. 1,5 m. 

Trafikkmengde  

Trafikk ble utredet i områdereguleringsplan for Vilbergområdet. Dagens 

trafikkmengder i Tynsåkvegen er anslått til 200 ÅDT. Fremtidig turproduksjon til 

skolen er beregnet til 125 biler i makstimen i morgenrushet.  

Ulykkessituasjon  

Det er ikke registrert trafikkulykker i planområdet (vegkart.no).  

Trafikksikkerhet for myke trafikanter  

Fartsgrensen forbi Tynsåkjordet er 50 km/t og 40 km/t gjennom boligområdet i vest. I 

områdereguleringsplan for Vilbergområdet anbefales å videreføre fartsgrense 40 km/t 

frem til avkjøring til nye Vilberg skole.  

Det er eksisterende gang- og sykkelveg langs nordsiden av Tynsåkvegen langs store 

deler av planområdet som via gangfelt knyttes til fortauet langs sørsiden av 

Tynsåkvegen lengst vest i planområdet. 

Kollektivtilbud  

Buss 448 Langset - Minnesund - Eidsvoll og buss 442 Gullverket - Eidsvoll betjener 
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området. Ifølge Ruters kart stopper bussen ved Lars Tønsagers veg rett vest for 

planområdet, men her er det ikke tilrettelagt stoppested.  

Skolebusser kjører i dag opp Hagalykkja til Eidsvoll videregående skole og til Vilberg 

ungdomsskole. Skolebussene vil i fremtidig situasjon også kjøre i Tynsåkvegen frem 

til den nye barneskolen på Tynsåkjordet.  

Atkomst  

Eksisterende eiendommer i Tynsåkvegen har direkte atkomst fra Tynsåkvegen. 

Innenfor planområdet er det ingen avkjørsler.  

5.10 Barns interesser 

Det er ingen arealer innenfor planområdet som er tilrettelagt for barns opphold eller 

lek. Planområdet er imidlertid en viktig skoleveg som følge av nærhet til barneskole, 

ungdomsskole og videregående skole. 

5.11 Sosial infrastruktur 

Planforslaget skal bidra til å sikre gjennomføring av områdeplanens felt BU3, og er 

dermed et ledd i utvidelsen av skolekapasiteten i Eidsvoll. 

5.12 Teknisk infrastruktur 

Vann og avløp  

Det ligger ingen vann- og avløpsledninger innenfor planområdet i dag. 

Flomvurdering 

Område er i dag ikke utsatt for flomfare ifølge NVEs aktsomhetskart for flom. 

Bekkedalen nord for tomta er tilknyttet flomsonen til Vorma, men høydeforskjellen til 

bekkedalen er rundt 15 m.  
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Figur 7. NVEs aktsomhetskart for flom. Planområdet markert med rød stipling. 

 

Nettstasjon  

Det er ingen eksisterende nettstasjon innenfor planområdet.  

Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m  

Det ligger fjernvarme i Hagalykkja frem til Eidsvoll videregående skole vest for 

planområdet. Det legges opp til at den nye skolen på Tynsåkjordet skal kobles til 

fjernvarme. 

5.13 Grunnforhold 

I forbindelse med detaljregulering og detaljprosjekteringen av nye Vilberg skole er det 

utført geotekniske felt- og laboratorieundersøkelser for klassifisering og identifisering 

av løsmassene på tomta, samt for å få oversikt over løsmassenes mekaniske 

egenskaper.   

Utførte grunnundersøkelser viser at løsmassene generelt består av et topplag av 

tørrskorpe/forvitret siltig leire ned til ca. 2 m under terrengoverflaten. Videre består 

løsmassene generelt av et silt-/sandlag med varierende mektighet, over et siltig 

leirelag ned til ca. 25 m dybde for den vestlige delen av tomta. Under 25 m dybde er 

det antatt noe fastere/grovere masser. Den østlige delen av tomta har antatt større 

mektighet på det siltige leirelaget.  
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Det er ikke påvist kvikkleire i forbindelse med grunnundersøkelsene. For detaljert 

beskrivelse av grunnforholdene på tomta vises det til Multiconsults datarapport 

10226041-RIG-RAP-001_rev00 fra 2022 [1], og Rambølls datarapporter 1350013115-

G-RAP-001 [2] og 1350038058-G-RAP-001 [3] fra henholdsvis 2016 og 2021.   

I rapporten Vurdering av stabilitetsforhold, rapport 10226041-RIG-RAP-002_rev04 

[4], konkluderes det med at planområdet ikke kan rammes av kvikkleireskred 

utenifra. 

Stabilitetsberegninger fra selve platået i planområdet, ned mot ravinedalene i vest og 

nordøst, viser at planlagt tomteutvikling ikke vil være gjennomførbar uten å utføre 

stabilitetsforbedrende tiltak i anleggsfasen. I utredningene til detaljreguleringen er det 

jobbet med et prinsipp om at stabilitetsforbedrende terrenginngrep må utføres 

innenfor grensene til detaljreguleringsplanen.  

Oppfylling i bunn av ravinedalene utenfor planområdet er derfor ikke vurdert. Som 

stabilitetsforbedrende tiltak er det i rapporten Vurdering av stabilitetsforhold (rapport 

10226041-RIG-RAP-002_rev04) skissert nødvendige nedplaneringsnivåer som må 

legges til grunn for å ivareta skråningsstabiliteten inn på skoletomta. Siden det ikke 

planlegges byggetiltak i nordlig del av reguleringsplanen (avsatt til landbruksformål), 

er det ikke funnet behov for nedplaneringer i dette området for å tilfredsstille 

sikkerhetskravet i planområdet.  

Stabilitetsanalysene viser at planlagt skoleutbygging kan utføres med følgende 

betingelser: 

• Utbyggingen innenfor planområdet, både innenfor og utenfor hensynssone H310, 
må ikke medføre forverring av skråningsstabiliteten i området. Av 
stabilitetshensyn er det da forutsatt at planlagt skoleutbygging ikke kan tilføre 

vekt i form av generell oppfylling, og at byggene må fundamenteres kompensert. 
Kompensert fundamentering vil si at tilført vekt (bygg og evt. fylling) må være 

mindre enn vekt tatt bort ved nedplanering eller utgraving for selve bygget. 
Utgravd masse for stabilitetsforbedrende tiltak skissert i vurderingen i rapport 
10226041-RIG-RAP-002_rev04, er ikke en del av denne lastballansen.  

 
• Utgravde masser skal kjøres fra tomta og ikke mellomlagres mot ravinedalene. 

Oppfylling ut mot skråningen ned mot ravinedalene tillates ikke. 
 

• All utbygging i planområdet må følge prinsippene i rapport 10226041-RIG-RAP-

002_rev04, eller tilsvarende utredning må foreligge. Utredningen skal ha godkjent 
ekstern kvalitetssikring i henhold til NVE 1/2019. Rapport 10226041-RIG-RAP-

002_rev04 er godkjent av Rambøll i slik kontroll. 
 

• En forutsetning for å benytte de sikkerhetsprinsippene for stabilitet mot 

ravinedalene som presentert i rapport 10226041-RIG-RAP-002_rev04 er at 
erosjonsforholdene i området avdekkes og eventuelt ivaretas med nødvendige 
sikkerhetsmessige utbedringer. I forbindelse med planlagt skoleutbygging er det i 

juni 2022 utført erosjonsbefaring med vassdragstekniker, VA-ingeniør og 
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geotekniker fra Multiconsult, rapportert i befaringsnotat 10226041-RIG-NOT-
005_rev01 [5]. Utover nødvendig erosjonssikring ved utløpet til planlagte 

overvannsledninger fra topplatået, er det vurdert at det ikke er behov for 
erosjonssikring ellers i ravinene. 
 

 
Oversikt geotekniske rapporter: 

Nr. Tittel Dato Utarbeidet av 

[1] Datarapport 10226041-RIG-RAP-

001_rev00 

04.04.2022 Multiconsult 

[2] Datarapport fra grunnundersøkelse 

1350013115-G-RAP-001 

23.05.2016 

 

Rambøll 

[3] Datarapport fra grunnundersøkelse 

1350038058-G-RAP-001 

01.03.2021 Rambøll 

[4] Vurdering av stabilitetsforhold 

10226041-RIG-RAP-002_rev04 

30.09.2022 Multiconsult 

[5] Befaringsnotat erosjonsforhold 

10226041-RIG-NOT-005_rev01 

23.09.2022  Multiconsult 

 

5.14 Støyforhold 

Planområdet ligger utenfor området som berøres av støy fra riks-/fylkesveger og Oslo 

lufthavn. Trafikken på de kommunale vegene i området tilsier at skoleområdet ikke 

blir berørt av trafikkstøy.  
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6 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

6.1 Planlagt arealbruk og arealformål 

Planområdet er på 53,6 dekar. Planforslaget viderefører arealbruken i 

områdereguleringsplan for Vilbergområdet. Områdereguleringsplanen har lagt 

rammene for arealdisponeringen. Ved utvikling av dette planforslaget er det foretatt 

en ny vurdering av arealbehovet og fotavtrykket til skolebygget med tanke på å 

redusere arealbeslaget av dyrka mark så mye som mulig. Totalt vil 43,5 dekar dyrka 

eller dyrkbar mark gå tapt til bebyggelsesformål. 

Utdrag av kommunenes redegjørelse for arealbruken: 

Forslagstiller sin vurdering av at angitt areal er nødvendig for å etablere en 

funksjonell og universelt utformet skole og skolegård som tar høyde for tomtens 

topografi og geologi, samt fortsatt befolkningsvekst og dermed utvidelse av skolen. 

Bebyggelsen må plasseres i den delen av planområdet slik det er vist i planforslaget 

på grunn av geotekniske forhold og tomtens topografi. Grunnforholdene tilsier at 

bygninger ikke kan plasseres fritt på tomten. I planforslaget er det gjort en vurdering 

av hensiktsmessig plassering både med tanke på topografi, geoteknikk og skolens 

behov i drift.  

Flerbrukshallen er plassert inntil skolen for å sikre en effektiv skoledrift. Det er et 

absolutt krav fra skolen selv at elevene kan gå tørrskodd fra klasserom til idrettshall i 

forbindelse med kroppsøvingstimer og fellessamlinger. Ved å skille flerbrukshallen fra 

den øvrige skolebygningen vil man ha måttet etablere en aula/samlingssal i selve 

skolen og dermed fått en mindre arealeffektiv løsning.  

Forslagsstiller har lagt vekt på å sikre funksjonelle, gode og universelt utformede 

utearealer for elevene. Uteområdet skal gi tilgang for alle brukergrupper og gi rom for 

ulike typer sosial aktivitet, lek og fysisk aktivitet for alle.  

Deler av tomten er på grunn av hensynssone for ras- og skredfare (H310) uegnet for 

tilrettelegging eller opparbeiding av geotekniske årsaker. Videre er anlegget utformet 

for å ivareta trafikksikkerhet, god overvannshåndtering og driftssikre løsninger. 

Vilberg skolekrets er langstrakt, og en stor andel av elevene har krav på skoleskyss i 

form av buss. Det er derfor tatt høyde for mer foreldrestyrt kjøring enn ved andre 

skoler i kommunen fordi skolebussen ikke er tilpasset de enkelte elevenes ulike 

sluttidspunkt på SFO. For å ivareta trafikksikkerheten ved skolen er det nødvendig 

med tilstrekkelig holdeplasser for skolebuss, samt en velegnet kiss’n ride og 

besøksparkering. Det er også lagt til rette for sykling som et tiltak for å redusere 

biltrafikken, og regulert antall parkeringsplasser for sykkel krever også en del areal.  

Det er vurdert reduksjon av parkeringsareal, men ikke funnet rom for ytterligere 

reduksjon. Antall parkeringsplasser er i henhold til normen i kommuneplanen.  



Planbeskrivelse - planID 303533900 Detaljregulering for del av gbnr. 18/1-4 m.fl., Nye Vilberg skole   

 

 24/58 

 

Etter offentlig ettersyn er areal avsatt til undervisning redusert med 10,1 dekar og i 

stedet regulert til landbruksformål. Byggeformål til skole, uteanlegg og samferdsel 

inkludert parkering utgjør etter revideringen av planforslaget nå 43,5 dekar. 

Forslagstiller er fortsatt av den oppfatning at det er behov for et areal av den størrelse 

som ble avsatt i områdereguleringen for å få en optimal utforming av skoletomten 

med ønskede fasiliteter. Kommunen har av tidsmessige og økonomiske årsaker likevel 

valgt å imøtekomme Statsforvalteren i Oslo og Viken og foretatt en nedjustering av 

skoletomten. 

Alle arealene bortsett fra landbruksformål har offentlig eierform. Følgende arealformål 

reguleres: 

Hovedformål Underformål Feltnavn Areal 

Bebyggelse og anlegg Undervisning o_BU 36 700 m² 

 Gang-/sykkelveg o_SGS 1 060 m² 

Annen veggrunn - 

grøntareal 

o_SVG  540 m² 

 Kollektivholdeplass o_SKH 1 200 m² 

 Parkering o_SPA 4 000 m² 

Landbruks-, natur- og 

friluftsformål samt 

reindrift 

Landbruksformål L 10 100 m² 

Planområdet   53 600 m² 
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Figur 8. Forslag til plankart for detaljregulering Nye Vilberg skole, oppdatert etter 2. offentlig ettersyn, 

datert 5.12.2022. 

 

6.2 Gjennomgang av reguleringsformålene 

 

Bebyggelse og anlegg 

o Undervisning (o_BU) 

Hovedformålet innenfor planområdet. Det legges til rette for bygg for 

undervisning med idrettsanlegg og tilhørende uteoppholdsareal. 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

o Gang/- sykkelveg (o_SGS1-2) 

Skal opparbeides iht. kommunal vegnorm. Asfaltert vegbane og skulder med en 

samlet reguleringsbredde på 3,5 meter, tilsvarende tilgrensende 
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reguleringsplan planID 303532200 Tynsåkveien. Gang- og sykkelveg 

Hagalykkja – Tynsåkjordet, vedtatt 08.12.2020.  

 

o Annen veggrunn – grøntareal (o_SVG1-4) 

Omfatter arealer langs gang-/sykkelveg og mellom kollektivholdeplass og 

kjøreveg. Arealene jorddekkes og beplantes med trær og tilsås etter 

anleggsperioden. Arealene kan benyttes til snødeponi. 

 

o Kollektivholdeplass (o_SKH) 

Skal opparbeides iht. kommunal vegnorm. Dimensjonert for oppstilling av 6 stk. 

busser. Asfaltert kjøreareal/bussoppstilling og holdeplass/plattform. Kantstein i 

granitt.  

 

o Parkering (o_SPA) 

Asfaltert kjøreareal. Kantstein i granitt. Oppmerkede biloppstillingsplasser. 

Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (L) 

o Landbruksformål (L) 

Eksisterende bruk og drift videreføres – se bestemmelser. 

Hensynssoner 

o Ras- og skredfare, H310 

Hensynssonen fra områdereguleringsplanen utvides som følge av nye 

grunnundersøkelser med bestemmelser som følger opp føringer i geoteknisk 

notat av 30.09.2022 (Rapport 10226041-RIG-RAP-002_rev04, Multiconsult) 

 

o Sikringssone frisikt, H140 

Gjelder i avkjørsler fra Tynsåkvegen.  

Bestemmelsesområder 

Bestemmelsesområdene skal sikre følgende: 

#1  Driftstun for renovasjon og varelevering 

#3 og #4 Arkeologiske kulturminner ID220726 frigitt for tiltak etter plan av 
Akershus fylkeskommune 

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming 

Planlagt nybygg skal romme en fireparallell barneskole, 1.-7. trinn med til sammen 

inntil 784 elever, med tilhørende flerbrukshall. Prosjektet er på totalt ca. 9 600 m² 

BRA fordelt på to etasjer + loft.  

Skole med flerbrukshall er organisert som et tun med flere bygningsvolumer rundt en 

kommunikasjonsakse «skoleaksen», for å skape et oversiktlig og enkelt tilgjengelig 

skolebygg. Volumene varierer i størrelse og er tilpasset ulike funksjoner slik tun for 
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gårdsdrift er organisert. Hovedvolumet mot sørvest gir assosiasjoner til låvebygninger 

i området og inneholder generelle undervisningsarealer med desentraliserte innganger 

for hvert trinn.  

Fra hovedadkomsten ledes myke trafikanter langs hovedbyggets fasade mot 

skoletunet og hovedinngang.  

Bygningsmassens plassering nordøst på tomten er bestemt ut fra geotekniske forhold, 

topografi, sol- og lysforhold samt skolens behov. Sol- og skyggeanalysen viser at 

bebyggelsens plassering gir svært gode sol- og lysforhold stort sett hele dagen 

gjennom hele året. 

Flerbrukshallen er plassert inntil skolen for å sikre en effektiv skoledrift. Det er et 

absolutt krav at elevene kan gå tørrskodd fra klasserom til idrettshall i forbindelse 

med kroppsøvingstimer og fellessamlinger. Flerbrukshallen har en tilbaketrukken 

plassering som gjør at hallvolumet er noe nedtonet i forhold til omgivelsene. Et 

mindre fellesbygg med idrettsinngang, aktivitetssal, lager og varemottak er henvendt 

mot hovedadkomsten.  

Bebyggelsen skal plasseres innenfor angitt byggegrense vist på plankartet. 

Byggegrensen er lagt minimum 4 meter fra formålsgrense mot landbruksareal, 

bortsett fra i nordre hjørnet av planområdet. Her ligger byggegrensen ca. 2 m fra 

formålsgrensen for å tilrettelegge for driftsatkomst til jordbruksarealet i nord. 

Situasjonsplan og illustrasjoner av bygget er vedlagt plansaken.  
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Figur 9. Situasjonsplan oppdatert etter 1. offentlig ettersyn, datert 26.09.2022 (IN'BY AS)  

 

Figur 10. Bebyggelsen sett fra nord (Filter/Arkitekter AS). 
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Figur 11. Bebyggelsen sett fra sørvest (Filter/Arkitekter AS). 

 

 

Figur 12. Bebyggelsen sett fra vest (Filter/Arkitekter AS). 

 

 

Figur 13. Bebyggelsen sett fra øst. Tynsåkvegen i forgrunnen (Filter/Arkitekter AS). 
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Figur 14. Fasadetegninger (Filter/Arkitekter AS). 

 

Bebyggelsens høyde og takform 

Hovedbygg planlegges med saltak. Gulvhøyden i første etasje planlegges lagt på kote 

+174. Det reguleres maks. gesimshøyde til kote +188, det vil si 14 meter over 

gjennomsnittlig terreng. 

Grad av utnytting  

Planlagt bebyggelse, inklusive uteboder, skur, overbygd sykkelparkering og 

takoverbygg, ble i opprinnelig forslag beregnet til BYA 6 750 m². 

I områdereguleringen er tillatt BYA for BU3 inkl. parkering satt til 25%. Etter ønske 

fra kommunen er parkeringen i detaljreguleringen avsatt som eget formål og en 

endret grad av utnytting i forhold til områdereguleringen kan derfor tillates. Tillat BYA 

ble derfor foreslått regulert til 20%, basert på følgende utregning: 

Bebyggelse og anlegg 6 750 m² = BYA 15,66 % av 43 100 m² 

BYA ble opprinnelig satt til 20% for å ha en viss fleksibilitet i forbindelse med 

framtidige behov for f.eks. uteboder, skur, paviljonger eller mer sykkelparkering.   

Arealtall som lå til grunn for beregningen av planforslag til 1. gangs behandling:  

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2007/t-1459-grad-av-utnytting.html?id=468227
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Planområdet 53 600 m² 

Bebyggelse og anlegg - undervisning BU  43 000 m² 

Fotavtrykk bebyggelse 6 750 m² 

 

Som følge av endringer foretatt etter offentlig ettersyn for å løse innsigelsen fra 

Stasforvalteren (redusert utbyggingsområde og flere sykkelparkeringsplasser hvor 

25% skal være takoverbygget) foreslås tillatt BYA satt til 25%, basert på følgende 

utregning: 

Bebyggelse og anlegg 7 000 m² = BYA 19,07 % av 36 700 m². 

BYA settes til 25% for å opprettholde en viss fleksibilitet i forbindelse med framtidige 

behov for f.eks. uteboder, skur, paviljonger eller mer takoverdekket sykkelparkering.   

Arealtall som ligger til grunn for beregningen av revidert planforslag etter offentlig 

ettersyn:  

Planområdet 53 600 m² 

Bebyggelse og anlegg - undervisning BU  36 700 m² 

Fotavtrykk bebyggelse 7 000 m² 

 

Utforming av bebyggelsen 

Det legges vekt på en miljøvennlig materialpalett basert på hardføre materialer. Det 

foreslås materialer med naturlig og vedlikeholdsvennlig overflate. Bygningene skal 

fremstå tilpasset omgivelsene med utstrakt bruk av trevirke både i konstruksjoner og 

overflate.   

6.4 Antall arbeidsplasser, antall m² næringsarealer 

Fullt utbygd 4-parallell skole vil ha ca. 100 ansatte. Det er ikke næringsarealer i 

tillegg. 

6.5 Parkering  

Etter offentlig ettersyn har kommunen imøtekommet Statsforvalterens merknad om å 

følge kommunenes vedtatte norm for beregning av parkeringsplasser for sykkel. 

Parkeringsplasser for bil og sykkel beregnes ut fra følgende norm (oppdatert etter 1. 

offentlig ettersyn): 
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Grunnlag: Antall biloppstillingsplasser: Antall sykkelplasser: 

Pr. årsverk  Maksimum 0,75 plasser Minimum 0,3 plasser 

 

Pr. elev Maksimum 20 plasser kiss’n ride-

parkering for levering og henting av 

barn 

Minimum 0,5 plasser 

 

 Totalt maks. 95 plasser Totalt min. 422 plasser 

 

Bil: 

Det planlegges 75 parkeringsplasser for bil. All parkering legges på terreng og er 

plassert ved innkjøring til anlegget. Minimum 10 % av plassene skal tilpasses 

mennesker med nedsatt bevegelsesevne. Minst 15 % av plassene skal ha fremlagt 

strøm for lading. 

Kiss’n’ride/kortidsparkering 

Det er planlagt en trafikksikker løsning for henting/levering av barn med til sammen 

20 plasser. Antallet er satt ut fra skolens behov for henting/levering av særlig de 

yngre årsklassene som går på SFO og dermed ikke kan ta skolebuss.  Vilberg 

skolekrets er langstrakt, og en stor andel av elevene har krav på skoleskyss i form av 

buss. Det tas også høyde for mer foreldrestyrt kjøring enn ved andre skoler i 

kommunen. Det finnes ingen alternative parkeringsplasser i nærområdet og antall 

plasser vil dermed bidra til å forebygge feilparkering i Tynsåkvegen.  

Alle kjøre- og parkeringsarealer er atskilt fra elevenes gangarealer. 

Sykkel: 

Det etableres minimum 422 sykkelp-plasser med krav om at minimum 25 % av 

plassene er overbygget.  

Færre antall plasser (300 stk) var foreslått fordi det er mange elever som har lang 

skolevei og ankommer med skolebuss. Forslagstiller mente dermed det ville være noe 

mindre behov for sykkelplasser.  

Sykkelparkeringsplassene er fordelt på flere steder plassert i nærheten av gang- og 

sykkelveien og atkomstsonen til skolen, og ikke trukket inn i uteanlegget. Det skal 

være mulighet for lading av elektriske sykler.  

6.6 Tilknytning til infrastruktur 

Det tillates oppført nødvendige nettstasjon innenfor planområdet. Det legges opp til at 

den nye skolen skal kobles til fjernvarme.  
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6.7 Trafikkløsning 

Tilknytning til overordnet vegnett er via Tynsåkvegen vestover gjennom 

Sundet/Eidsvoll sentrum og til fv. 181 Nesvegen eller Tynsåkvegen østover til fv. 177 

Østsidavegen.  

Kjøreatkomst 

Atkomst til skoleanlegget og kollektivholdeplassen er fra Tynsåkvegen. Det reguleres 

en avkjørsel til skolen og en avkjørsel eller trafikkøy for kollektivholdeplassen. 

Utkjøring fra holdeplassen blir tilsvarende som utkjøring fra en busslomme.  

Utforming av veger 

Alt veiareal skal utformes iht. kommunal vegnorm. Eksisterende vei, Tynsåkvegen, er 

ikke dimensjonert for buss som iht. kommunal vegnorm. Det ble i oppstartsmøtet 

opplyst at en eventuell utvidelse av vegen skal reguleres i egen plan på et senere 

tidspunkt. Planforslaget regulerer derfor ikke kjørevegen og utforming av avkjørsler 

tar utgangspunkt i gjeldende regulert veikant. 

Gang-/sykkelveg planlegges med veibredde 3,5 m. Stigningsforhold i lengderetningen 

varierer mellom 0,5-4,0%.  

Trafikksikkerhet 

Inne på skoleområdet planlegges en tydelig funksjonell deling der all kjøretrafikk 

ligger ut mot Tynsåkvegen. Skolens uteoppholdsareal er hovedsakelig helt uten 

biltrafikk. En egen driftssone for renovasjon, varelevering, drift og vedlikehold 

inkludert snuplass for større kjøretøy, er plassert sentralt ved østsiden av bygget og 

utenfor barnas uteområder.  
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Figur 15. Atkomstprogram for trafikk. Prinsippene er uendret selv om planforslaget er endret etter 

offentlig ettersyn. Diagrammet viser opprinnelig løsning for kollektivholdeplass (IN'BY AS). 

 

6.8 Grønn mobilitet  

Tilgjengelighet for gående og syklende sikres gjennom etablering av gang-/sykkelvei 

langs hele planområdet på nordsiden av Tynsåkvegen på samme side som skolen, 

samt gangveier og stier gjennom uteanlegget. 

Til sammen vil gang-/sykkelveien og uteanlegget med integrerte gang- og 

sykkelforbindelser til, fra og gjennom planområdet knytte seg til Sundets infrastruktur 

for gående og syklende slik at en kan ta seg trygt og effektivt fram til fots eller med 

sykkel i nærområdet. 
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Figur 16. Atkomstprogram for myke trafikanter. Prinsippene er uendret selv om planforslaget er endret 

etter offentlig ettersyn. Diagrammet viser opprinnelig løsning for kollektivholdeplass (IN'BY AS). 

 

6.9 Kollektivtilbud 

I samsvar med områdereguleringen og programkravene for skolen ble det avsatt en 
kollektivholdeplass nærmest Tynsåkvegen utformet som et busstorg med kapasitet til 

6 busser samtidig.  
 

Utforming av kollektivholdeplassen er endret etter offentlig ettersyn som følge av at 
skoletomta er redusert med 10,1 daa for å løse Statsforvalterens innsigelse. Noe av 
det tapte arealet til uteanlegg for elevene er hentet tilbake ved å redusere arealet til 

kollektivholdeplassen.  
 

Ny utforming av kollektivholdeplassen er i form av en lang busslomme som har rom til 
6 busser/holdeplasser. Kollektivholdeplassen har egen innkjørsel i form av en 
trafikkøy, mens utkjørsel foregår på vanlig måte som utkjøring fra en busslomme 

langs veien. Dimensjonerende buss fastsettes til 15 meter boggibuss med styring på 
bakre aksel.  
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Ruter har uttrykt ønske om snumuligheter for sine rutebusser i nærheten av 

kollektivholdeplassen. For å imøtekomme dette kan det etableres snuplass for 
bussene ved krysset Hagalykkja x Tynsåkvegen.  Det anbefales at det settes i gang 
arbeid med å se på muligheten for å etablere en snumulighet for bussene utenfor 

planområdet. 
  

 

 
Figur 17: Endret utforming av kollektivholdeplass etter 1. offentlig ettersyn som følge av reduksjon i 

skolen uteareal. Plantegning offentlig samferdselsanlegg B101, datert 12.09.2022 (Sweco).  

 

6.10 Miljø- og klimatiltak 

Følgende miljø- og klimatiltak planlegges:  

- Solceller på tak 

- Bruk av tre som klimatiltak. Massivtre 

- El-lading av bil og sykkel 

- Tilrettelegging for grønn mobilitet: Gang-/sykkelveg, sykkelparkeringsplasser 

og kollektivholdeplass 

6.11 Universell utforming  

Universell utforming er en viktig forutsetning for utformingen av bygg og uteanlegg. 

Skolen er tilrettelagt ved at alle nivåer er tilgjengelig for alle. Det søkes å løse krav til 

kontraster og taktile overflater som en del av arkitekturen ute og inne, slik at 

løsningene blir mest mulig naturlig integrert.   
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Følgende krav er stilt til den videre prosjekteringen av prosjektet:   

Alle utendørsarealer inkl. konstruksjoner, utstyr og vegetasjon skal være universelt 

utformet og prosjekteres etter TEK 17. Det er lagt vekt på at alle innganger og 

funksjoner skal være tilgjengelig for alle, og at alle elementer skal være godt 

integrert. Hele anlegget skal være lett leselig, og det skal legges opp til mest mulig 

naturlige ledelinjer. Behov og plassering av ledelinjer i anlegget må prosjekteres i 

detaljprosjekt. Alle innganger for personalet, publikum og elever skal være universelt 

utformet.  

Det skal tilrettelegges for bruk av teleslynge i to klasserom på hvert trinn, det er heis 

ved alle elevinnganger, ved hovedinngang og ved inngang til idrettshall, samt HCWC i 

toalettsonen på alle trinn.  

6.12 Uteoppholdsareal 

Uteområdet blir en sentral ramme for livet i og rundt nye Vilberg skole, både for 

elevene, personalet, besøkende og for nærmiljøet. Skoleparken blir et av de største 

bilfrie områdene i tettstedet hvor store og små kan utfolde seg i grønne omgivelser 

rundt det nye skole- og idrettskomplekset. Utenom skolens åpningstid vil 

idrettsparken og det øvrige uteanlegget være en sentral møteplass og et positivt 

tilskudd til nærmiljøet. 

Plasseringen av bygget på tomta er bestemt ut geotekniske forhold, tomtens topografi 

og skolens behov. Uteområdene er lokalisert nord, vest og sør for bebyggelsen. For å 

sikre funksjonelle, gode og universelt utformede utearealer for elevene, samt ta 

høyde for en fortsatt befolkningsvekst og dermed en framtidig utvidelse av skolen, 

anses det som nødvendig med ca. 33,3 dekar uteareal. 

Intensjonen med utearealet er at det skal gi gode rom for uteundervisning, 

rekreasjon, opphold og aktivitet. Utemiljøet er programmert etter en tredelt 

soneinndeling som innebærer rolige undervisnings- og oppholdssoner i umiddelbar 

nærhet til bygget, en overgangssone for rolige aktiviteter og mer aktive soner lenger 

ute i anlegget. En serie av torg definerer viktige atkomstsoner og sentrale 

uteoppholdsplasser.  

Det er definert to hovedtorg; «Skoletunet» ved hovedinngangen og «Idrettstorget» 

ved idrettshallen. Skoletunet knytter skolens hovedinngang sammen med sentrale 

ganglinjer fra gang- og sykkelveinettet, kiss&ride, sykkelparkering og bussholdeplass. 

Idrettstorget knytter hovedinngangen til idrettshallen sammen med uteanleggets 

sentrale ganglinjer, kiss&ride, besøksparkering, sykkelparkering og gang-

/sykkelvegnettet.  

Videre er uteanlegget utformet for å ivareta gunstige sol- og skyggeforhold, skjerme 

for vind, god overvannshåndtering og trafikksikkerhet. Anlegget utformes med 

driftssikre løsninger for helårsbruk. 
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Som følge av innsigelsen fra Statsforvalteren er skolens uteareal etter offentlig 

ettersyn redusert med 10,1 dekar og er nå på totalt 23,2 dekar. Lekearealer, to større 

ballbaner, friidrettsfunksjoner og deler av det åpne fordrøyningssystemet for overvann 

nord for bebyggelsen er fjernet. Ballbanene erstattes av to mindre ballbinger plassert 

sørvest i planområdet. Plassering av lekeapparater og utstyr tilpasses ellers inn i det 

nye reduserte arealet.  

Utformingen av planområdet er illustrert på landskapsplanen og landskapssnitt. Her 

vises hvordan planområdet kan bil seende ut etter utbygging med maksimal 

utnyttelse i henhold til planforslaget.   

 

 

Figur 18. Landskapsplan revidert etter 1. offentlig ettersyn, datert 26.09.2022 (IN'BY AS).  
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Blå-grønn struktur 

Det planlegges åpen overvannshåndtering innlemmet som en kvalitet i uteanlegget 

som følger vannets naturlige kretsløp. Lange vannrenner fanger opp vannet fra harde 

flater. Vannet fordrøyes i lokale infiltrasjonsgrøfter, regnbed og vadi-løsninger. 

Aktivitetsparken omkranses av en frodig aktivitetsskog som beplantes med 

trevegetasjon. Vegetasjonen planlegges for opplevelse og årstidsvariasjon og skal 

brukes som romdannende element. 

Trevegetasjonens vannopptak er viktig i den blågrønne strategien da et fullvoksent 

løvtre kan trekke opp over 200 liter vann i løpet av et døgn. Trærne bedrer også 

lokalklimaet ved å skjerme mot vind. I tillegg vil trærnes skyggevirkning på varme 

sommerdager redusere temperaturen i skyggesonen med 1-2 grader. 

6.13 Landbruksfaglige vurderinger 

Planområdet består av jordbruksarealer som i områdereguleringsplan for 

Vilbergområdet er avsatt til undervisningsformål. Omdisponeringen av arealene til 

byggeformål er derfor formelt avklart gjennom overordnet plan. Planforslaget 

medfører tap av totalt 43 450 m² dyrka eller dyrkbar jord. 

Det er i løpet av planprosessen søkt å redusere skolens arealbehov for å spare mest 

mulig av matjord resursene.  

Etter offentlig ettersyn er innsigelsen fra Statsforvalteren foreslått løst ved at 

utbyggingsformålet reduseres med 10,1 dekar og det tilrettelegges for en 6 m bred 

driftsatkomst til jordbruksarealet nord for skolen.  Driftsatkomsten er forbedret ved at 

en mindre del av undervisningsformålet langs østsiden av planområdet er endret til 

landbruksformål. Dette er sikret i plankartet, jf. figuren under. 

 

 

Figur 19. Tilrettelegging for 6 m bred driftsatkomst utenfor planområdet til jordbruksarealene i nord.  
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6.14 Massehåndtering og flytting av matjord 

Det er til planforslaget utarbeidet en masseforvaltningsplan for flytting, oppbevaring 

og disponering av matjordmasser. Planen beskriver hvordan jordflyttingen skal utføres 

slik at den så langt det er mulig gir tilsvarende produksjonspotensial et annet sted. 

Planen er godkjent av landbruksmyndigheten i kommunen og skal vedlegges søknad 

om rammetillatelse.  

Landbrukskontoret i Eidsvoll kommune har vurdert jordkvaliteten og anslått at 

matjordlaget på Tynsåkjordet er på om lag 25 cm, det er leirmasser høyt opp.  

Øvrige masser som skal flyttes består av tørrskorpeleire under matjorda. Ifølge 

datarapport fra grunnundersøkelse 1350038058-G-RAP-001, datert 01.03.21 ligger 

området ikke i et aktsomhetsområde for forurenset grunn og kulturminner er allerede 

fjernet.  

Arealet som forutsettes benyttet til bebyggelse og anlegg er på ca. 43,5 dekar. Av 

dette skal det gjenbrukes ca. 1400 m³ jord benyttes til ulike grøntarealer på den nye 

skolen. Omfanget av matjord som skal flyttes er ca. 9 450 m³. 

 

Figur 20. Skissen viser hvor i planområdet matjord skal fjernes (grønt felt). Fra Masseforvaltningsplanen 

(HENT AS). 
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Som avbøtende og kompenserende tiltak for tap av matjord skal mesteparten av 

matjorda, flyttes og gjenbrukes til reetablering eller nyetablering av jordbruksareal 

andre steder i kommunen. jf. områdeplanens bestemmelse 2.12. 

Jordflyttingen utføres ved at matjordlaget separeres og legges i ranker før opplasting. 

Arbeidet planlegges utført når søknad om igangsettelse for grunnarbeider er godkjent. 

Det skal være tørre forhold under flyttingen. Det skal benyttes beltegående 

gravemaskiner for å unngå jordpakking. Arbeidet skal utføres av entreprenør som har 

erfaring med transport av rene masser. Entreprenøren skal dokumentere flyttingen 

med bilder av før og etter situasjon.  

 

6.15 Plan for vann, avløp og overvann samt tilknytning til offentlig 

nett 

Det er utarbeidet en rammeplan for vann, avløp og overvann som følger planforslaget. 

Løsning for håndtering av overvann er videre bearbeidet etter offentlig ettersyn. VA-

anlegg utformes iht. kommunens VA-norm.  

Vannforsyning 

Vann er tenkt tilknyttet kommunalt nett i det sørvestre hjørnet på tomta. Det legges 

en kommunal vannledning langs hele gang-/sykkelvegen innenfor planområdet med 

uttak til sprinkler, tappevann og brannvann som fordeles på tomta. Det etableres 

uttak for brannvann, via brannhydranter, slik at alle oppstillingsplasser for brannbil er 

dekt med maksimalt 50 m avstand. Det etableres i tillegg brannventiler i alle 

kommunale vannkummer. 

Prosjektering av vannforsyning gjøres i samråd og samarbeid med Teknisk og 

Eiendom i kommunen. Det er et pågående kommunalt prosjekt for å legge til rette for 

vann og avløp i tilknytningspunkt i det sørvestre hjørnet av planområdet.  

Det skal tas med en overføringsledning til et fremtidig høydebasseng. Dimensjonen 

skal være Ø315 og leveres i PE.  

Spillvann 

Spillvann er tenkt tilknyttet kommunal nett i det sørvestre hjørnet på tomta. På 

samme måte som for vannledningen legges det ned en kommunal spillvannsledning 

langs hele gang-/sykkelvegen innenfor planområdet.  Det settes ned kummer med 

maks avstand 80 m langs traseen. Stikkledninger til skolen tas gjennom kum. 

Kummene skal også tilrettelegges for eventuell fremtidig tilkobling av stikkledninger 

fra eksisterende boliger langs Tynsåkvegen. Evt. fettutskiller (hvis behov) plasseres så 

nær skolen og kjøkken som mulig for å minske faren for at fett stivner og setter seg i 

rørene. 
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Figur 21. Utsnitt av plantegning VA-anlegg, 20.09.2022 (Multiconsult). 

 

Overvann  

Lokal overvannshåndtering (LOD) legges til grunn ved detaljutforming og 

prosjektering av tiltak.  Overvannshåndteringen skal bygge på Norsk Vann sin 

tretrinnsstrategi:   

− Trinn 1: Infiltrere små nedbørmengder. Små nedbørmengder infiltreres i 

regnbed, vadi, grønne terrengforsenkninger og i infiltrasjonssandfang med 

steinmagasin. Det er antatt lav eller ingen infiltrasjon i stedlige masser. 

Infiltrasjon må derfor skje i tilførte masser.  

 

− Trinn 2: Fordrøye og forsinke større nedbørmengder. Fordrøyning skal skje i 

åpne løsninger, infiltrasjonssandfang med steinmagasin og i nedgravde 

fordrøyningsmagasin. Nedbør med gjentaksintervall på 25 år og klimafaktor 1,5 

skal fordrøyes, med forutsetning om at avrenningen fra områdene ikke 
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overstiger dagens avrenning ved nedbør med gjentaksintervall på 1 år og 

klimafaktor 1,0.  

  

− Trinn 3: Lede overvannet trygt i åpne flomveier ved ekstreme nedbørhendelser.   

Fordrøyning og infiltrasjon vil skje i regnbed, vadi, grønne terrengforsenkninger og i 

infiltrasjonssandfang med steinmagasin. Noe av overvannet vil infiltreres i grunnen, 

mens resterende vil forsinkes, fordrøyes og videreføres til naturlige bekkedrag i 

kontrollerte mengder. Overvannet fra tette flater skal renses for forurensede stoffer 

ved infiltrasjon i åpne overvannsløsninger og sedimentering i sandfang. Overvann fra 

offentlig samferdselsanlegg videreføres til kommunal overvannsledning. 

Det er gjennomførte en befaring 7.juni 2022 for å kartlegge erosjonsforholdene i 

ravinene nord og vest for planområdet. Det ble generelt observert ingen eller lite 

erosjon i ravinedalene, men siden massene ved de planlagte overvannsutløpene 

består av fine, eroderbare masser, vil det være behov for sikring mot erosjon og 

undergraving ved utløpene. Utover erosjonssikring ved utløpet til 

overvannsledningene vurderes det ikke å være behov for erosjonssikring ellers i 

ravinene. Notat fra befaringen følger som vedlegg til plansaken (Befaringsnotat 

erosjonsforhold 10226041-RIG-NOT-005_rev01, datert 23.09.2022, Multiconsult). 

Flom 

Eksisterende flomveier skal bevares så godt det lar seg gjøre med utløp til 

eksisterende raviner som i dag. 

 

Figur 22. Dagens avrenningsmønster og flomveier på terreng. Fra VAO-rammeplan, Multiconsult. 
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Figur 23. Fall- og avvanningsplan som viser planlagte flomveier med mørkeblå piler og arealer for åpen 

overvannshåndtering og fordrøyning med lys blå skravur. Oppdatert etter offentlig ettersyn, 19.09.2022 

(IN'BY AS). 

 

6.16 Renovasjon og varelevering 

Det etableres et driftstun hvor renovasjon og varelevering lokaliseres. Atkomst til 

driftstunet er fra Tynsåkvegen forbi parkeringsplassen og videre fram til driftsinngang 

på østsiden av bygget. Driftstunet skal utformes slik at det ikke kommer i konflikt 

med gang- og uteoppholdsarealer.  

Det skal etableres nedgravd avfallsløsning med separate beholdere for hver 

avfallstype. For matavfall tillates annen løsning dersom det er hensiktsmessig for å 

unngå lukt, etc.  

6.17 Anleggsfasen 

Framtidig parkeringsareal vil bli benyttet til riggområde med atkomst fra Tynsåkvegen 

plassert der atkomsten til skolen vil bli. All anleggstrafikk inn og ut skal gå østover 

Tynsåkvegen, og ikke vestover mot Sundet, for å unngå belastning for nærområdet 

hvor det ligger flere skoler med tilhørende trafikk av barn og unge til fots og på 

sykkel.   
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I henhold til bestemmelsene skal plan for anleggsfasen være godkjent før 

igangsettingstillatelse gis.  

 

Figur 24. Riggplan som viser retning for anleggstrafikk østover Tynsåkvegen, 15.09.2022 (HENT AS) 

 

6.18 Avbøtende tiltak ift. ROS og bevaring av matjord 

Følgende tiltak for å redusere risiko- og sårbarhet ifm. mulige uønskede 

hendelser/farer er innarbeidet i planforslaget og den videre detaljeringen av tiltaket. 

Videre inneholder planen avbøtende og kompenserende tiltak for å bevare 

matjordressurser.   

Løsmasseskred:  

Det er utført vurdering av områdestabilitet (rapport 10226041-RIG-RAP-002_rev04, 

Multiconsult, datert 30.09.2022), som også er kvalitetssikret av tredjepart. Det settes 

begrensninger til nivået på terrenget samt fundamenteringsmetode, som da gjør at 

kravene i regelverket ivaretas. Terrengnivået avlastes ut mot ravinedalene, og 

byggene etableres med kompensert fundamentering.  

Vassdrag:  

Beregning av tilsig og kapasitet for håndtering av overvann, samt kapasitet på 

fordrøyning er innarbeidet i VAO-planen. 
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Vannforsyning: 

Tilstrekkelig kapasitet må være sikret opparbeidet. Kommunen planlegger nye vann- 

og avløpsledninger i Tynsåkvegen som bør samordnes med infrastrukturen til den nye 

skolen. 

Støv og støy fra trafikk: 

I plan for anleggsfasen som skal følge byggesaken bør tiltak for å redusere risiko for 

støv i anleggsperioden inngå. Aktuelle tiltak kan for eksempel omfatte vanning 

og/eller feiing. 

Ulykke i av- og påkjørsel og ulykke med gående og syklende: 

Krav til prosjektering av vei som ivaretar trafikksikkerhet til tiltaket. 

Ulykke i byggegrop:  

Riggplan ved søknad om tiltak skal inneholde krav som ivaretar sikkerhet til publikum. 

Viktige landbruksområder og flytting av matjord:  

Det er utarbeidet en masseforvaltningsplan til planforslaget som er godkjent av 

Landbrukskontoret i kommunen. Planen beskriver behov som må ivaretas tilknyttet 

sikker flytting av matjord, samt krav til utførelse av flyttingen som sikrer at jorda er 

egnet til reetablering eller nyetablering av jordbruksareal andre steder i kommunen. 

Ved innsendelse av søknad om rammetillatelse skal masseforvaltningsplan og 

utomhusplan for bygge- og anleggsområde vedlegges. 

Planen har reguleringsbestemmelse om inngjerding av skolens uteareal for å unngå 

konflikter og farlige situasjoner i forbindelse med jordbruksdrift på arealer ved siden 

av skolen. 

6.19 Rekkefølgebestemmelser 

Rekkefølgekrav fra områdeplanen videreføres når det gjeler gang-/sykkelveg langs 

Tynsåkvegen.  

Ved innsendelse av søknad om rammetillatelse skal følgende dokumenter vedlegges: 

- Utomhusplan for bygge- og anleggsområde 

- Masseforvaltningsplan 

- Plan for anleggsfasen 

- Tekniske planer for vann og avløp, overvannshåndtering, kollektivholdeplass, 

gang-/sykkelvei, parkering og interne veier samt renovasjon  

 

Ved innsendelse av søknad om igangsettingstillatelse skal det foreligge godkjent plan 

for anleggsfasen. 

Før bebyggelsen kan tas i bruk skal uteanlegg, gang-/sykkelvei (SGS), 

kollektivholdeplass (SKH) og parkering (SPA), sykkelparkering og anlegg for 

renovasjon være ferdig opparbeidet.  
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Erosjonsforholdene må ivaretas med nødvendige sikkerhetsmessige utbedringer. 

Dette er en forutsetning for å benytte de sikkerhetsprinsippene mot ravinedalene som 

presentert i rapporten. Nødvendige erosjonsforebyggende tiltak skal være etablert, 

herunder erosjonssikring av overvannsutløpene skal være etablert. 

Tilsåing og beplantning skal være opparbeidet i tråd med landskapsplan senest første 

vekstsesong etter at bebyggelsen er tatt i bruk. 
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7 VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET 

7.1 Overordnede planer  

Planforslaget er i henhold til områdereguleringsplan for Vilbergområdet. Økt 

detaljering i prosjektering har medført noen mindre avvik fra områdeplanen, men 

hovedløsninger og intensjon er uendret.  

Planforslaget er vurdert opp mot følgende overordnete planer:  

Statlige planretningslinjer/rammer/føringer 

• Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2021)  

• Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning 

(2018) 

• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

(2014) 

• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planlegging 

(T-2/08) 

Regionale planer 

• Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus 2015  

• Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2030 – 

Aktivitetsløftet, vedtatt av Akershus fylkesting 19.12.2016 

• Regional plan for klima og energi i Akershus 2018-2050  

• Regional plan for masseforvaltning i Akershus  

Kommuneplan og tematiske kommunedelplaner 

• Kommuneplanens arealdel 2020-2031 

• Trafikksikkerhetsplan 2017 – 2028  

• Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Eidsvoll 2017-2027 

• Folkehelsestrategi Eidsvoll 

• Klima og energiplan 2011-2020 

Planforslaget er ikke i konflikt med nevnte planer. 

7.2 Landskap og stedets karakter 

Ny bebyggelse og anlegg fører til endring fra et ubebygd jordbrukslandskap til en 

utvidelse av tettstedet østover hvor skolen markerer avslutning på byggesonen. 

Tynsåkjordet ligger innenfor radius på 2.1 km gangavstand fra Eidsvoll stasjon (1.3 

km i luftlinje) og er innenfor en bymessig vekstkontekst, med 1.2 km gangavstand til 

sentrum i Sundet.  

7.3 Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi 
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Planområdet er tidligere registrert og undersøkelsesplikten iht. Kulturminneloven er 

oppfylt. Bestemmelsen om automatisk fredete kulturminner i områdereguleringsplan 

for Vilbergområdet er videreført i planforslaget. 

7.4 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven 

Planen innebærer ikke nedbygging av område registrert med særskilt biologisk 

mangfold, verdifull vegetasjon, særskilte viltinteresser eller andre viktige økologiske 

funksjoner.  

Det er ikke kartlagte naturverdier eller arter av forvaltningsinteresse som krever 

spesielle tiltak i planområdet. Bestemmelsene i naturmangfoldloven kapittel 2 anses 

som ivaretatt og planen vurderes til ikke å ha vesentlige negative konsekvenser for 

naturverdier. 

7.5 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk 

Etablering av skole med idretts- og nærmiljøanlegg vil ha vesentlig positiv virkning på 

rekreasjonsinteresser og -bruk da allmennheten får tilgang til et område som i dag er 

utilgjengelig og ikke tilrettelagt for rekreasjon.   

7.6 Uteområder 

Det tilføres et nytt allment tilgjengelig uteområde som ikke eksisterer i dag.  

7.7 Trafikkforhold 

Planen medfører ingen endring i vegforholdene.  

Trafikale konsekvenser av planlagt arealbruk er utredet i områdereguleringsplan for 

Vilbergområdet. Den nye skolen vil påvirke trafikkmengdene i planområdet med 

anslått økning i trafikken på 100 ÅDT og 125 biler i makstimen, og medfører dermed 

ingen vesentlig økning av trafikkmengde. Fartsgrense på 40 km/t opprettholdes.  

Offentlige trafikkarealer og all kjørende trafikk til/fra skoleanlegget inkludert 

renovasjon og varelevering, er plassert tydelig atskilt fra gangarealer, oppholds- og 

aktivitetssoner.  

7.8 Grønn mobilitet 

Planforslaget legger til rette for gang-/sykkelveg langs Tynsåkvegen som gir elever og 

andre brukere av skoleanlegget mulighet til å ta seg trygt og effektivt fram i 

nærområdet til fots eller med sykkel. Planforslaget og tilgrensende planer regulerer 

sammenhengende gang-/sykkelveg langs Tynsåkvegen og Finnbråtavegen mellom 

Finnbråtan og Sundet/Eidsvoll sentrum.   

7.9 Barns interesser 

Planforslaget berører ikke arealer som fra før er regulert til friområde eller er spesielt 

tilrettelagt for lek. Planforslaget legger til rette for et allsidig skole- og nærmiljøanlegg 

som fremmer fysisk aktivitet og er tilgjengelig for alle.  

Barnas interesser knyttet til nærmiljøanlegg og møteplass er, som følge av reduksjon 

av utearealet i revidert planforslag, betydelig svekket. Landbruksinteresser og 
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jordvern er prioritert foran barn og unges oppvekstsvilkår. Regulering av et størst 

mulig nærmiljøanlegg ville bedre ha sikret barn og unges framtidige interesser i 

nærområdet.  

Gang-/sykkelveg gjennom planområdet kobler seg på eksisterende og/eller regulert 

gang-/sykkelveg i begge ender. Dette er et viktig tiltak for å sikre trygg skoleveg til 

det nye skole- og idrettsanlegget.  

Oppstillingsplass for skolebusser er regulert på et eget område parallelt med 

Tynsåkvegen og adskilt fra barnas uteområder. Tilsvarende er parkering og 

driftsatkomst (renovasjon, varelevering, etc) plassert utenfor barnas uteområder. 

Samlet sett vurderes planforslaget å gi barn og unge et bedre tilbud enn de har i dag. 

Det gir en ny universelt utformet skole i et åpent grønt landskap med tryggere 

skoleveger, samt forbedrede og nye gang- og sykkelveger i nærområdet. 

7.10 Sosial infrastruktur 

Planen vil gi økt skolekapasitet. 

7.11 Universell tilgjengelighet 

Planen ivaretar forskriftens krav til universell tilgjengelighet.  

7.12 Energibehov – energiforbruk 

Planen medfører økt energibehov og energiforbruk.  

7.13 Jordressurser/landbruk 

Planforslaget medfører tap av totalt 43 450 m² dyrka eller dyrkbar jord. Som 

avbøtende og kompenserende tiltak skal mesteparten av matjorda gjenbrukes til 

reetablering eller nyetablering av jordbruksareal andre steder i kommunen. jf. 

områdeplanens bestemmelse 2.12. 

For å ivareta eksisterende matjordressurser stiller planbestemmelsene krav om 

massehåndteringsplan som skal sikre forsvarlig flytting og gjenbruk av matjorda. Det 

forutsettes at all matjord som ikke skal gjenbrukes til grøntanlegg i skoleanlegget, 

kjøres til eiendom gbnr. 63/25 Norheim øst for Eidsvoll kirke. Subsidiært kan 

matjorda kjøres til kommunens eiendom gbnr. 151/11 på Bensmork. Det skal meldes 

til landbrukskontoret og det skal tas jordprøver ved oppstart og ved gjennomføring av 

flytting. Kvittering for mottatt matjord skal fremvises kommunens byggesaksavdeling 

etter gjennomført flytting. 

7.14 Teknisk infrastruktur 

Det må etableres vann-, overvann- og spillvannsledning fram til skoleanlegget. 

7.15 Overvann 

Tiltakene beskrevet i planforslaget fører til endrede avrenningsforhold på tomta og det 

er behov for erosjonssikring ved overvannsutløp innenfor planområdet. Det vurderes 

ikke å være behov for erosjonssikring av naturlige flomveier utenfor planområdet. 
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7.16 Grunnerverv  

Kommunene eier ikke den aktuelle tomta og ekspropriasjonssak pågår.   

7.17 Økonomiske konsekvenser for kommunen 

Alle tiltak beskrevet i planforslaget er offentlige og skal finansieres og driftes av 

Eidsvoll kommune. 

7.18 Interessemotsetninger 

Det er motsetninger knyttet til nedbygging av dyrket mark. Plasseringen av nye 

Vilberg skole er avklart i overordnet plan og gjeldende politiske vedtak. Etter offentlig 

ettersyn er 10,1 dekar som var foreslått regulert til undervisningsformål endret til 

landbruksformål. Dette for å løse Statsforvalterens innsigelse til at tapet av dyrka jord 

ikke var redusert i forslaget til detaljregulering for Vilberg skole.  

 

 

8 ROS-ANALYSE 
 

Det er iht. pbl § 4.3 gjennomført en ROS-analysen i forbindelse med utarbeiding av 

planforslaget slik det foreligger ved oversendelse til 1. gangs behandling.  

Analysen er utført i tråd med DSB sin veileder Samfunnssikkerhet i kommunenes 

arealplanlegging (DSB, april 2017), og ble gjennomført i plenum med fagpersoner fra 

HENT AS, LARK, RIG og Byggherre. ROS-analysen følger som vedlegg til plansaken.  

ROS-analysen er oppdatert etter offentlig ettersyn på bakgrunn av supplerende 

grunnundersøkelser og vurdering av stabilitetsforhold i 2022. 
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9 INNKOMNE INNSPILL 
 

9.1 Merknader til planoppstart 

Ved varsel om oppstart av planarbeid kom det i alt fem innspill fra:  

1. Statsforvalteren i Oslo og Viken, 22.09.2021 

2. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), 10.09.2021 

3. Miljørettet helsevern Øvre Romerike, 23.09.2021 

4. Ruter AS, 20.09.2021 

5. Nils Egil Søvde, 27.09.2021 

Nedenfor følger et sammendrag av merknadene med forslagstillers kommentarer. Alle 

uttalelsene i sin helhet følger saken som vedlegg. 

 

1. Statsforvalteren i Oslo og Viken 

Jordvern, matproduksjon og kulturlandskap 

Viser til at nasjonale og regionale mål og føringer for jordvern er ytterligere 

skjerpet. Hensynet til jordvern, matproduksjon og kulturlandskap og kommunal- 

og moderniseringsdepartementets føringer i innsigelsesavgjørelsen fra 2018 tilsier 

at kommunen må vurdere nøye om planområdet og tapet av dyrka jord kan 

reduseres. 

 Viser til sine uttalelser til områdereguleringsplanen om at normkravene som 

kommunen opererer med er svært høye og mener fremdeles det er mulig å bygge 

en tilfredsstillende skole med flerbrukshall på mindre enn 40 daa.  

Det vises til eksempler fra Oslo: 

Vestli skole m/ flerbrukshall - 840 elever - totalt planområde ca. 21 daa 

Nordpolen skole - 545 elever - totalt planområde ca. 15 daa.  

Statsforvalteren mener kommunen må legge vekt på fortsatt effektiv og 

bærekraftig matproduksjon på den resterende nordre delen av jordbruksarealet. 

God tilgjengelighet til jordet, og tiltak for å unngå konflikter og farlige situasjoner 

med skole tett på jordbruksdrift, er viktig. 

Statsforvalteren forutsetter at matjordlag fra planområdet tas vare på for videre 

matproduksjon. En matjordplan som viser hvordan dette skal skje, må inngå i 

planarbeidet, i tråd med bestemmelse 2.12 og 2.13 i områdereguleringen og 

nylig vedtatte bestemmelser i kommuneplanen. 

Medvirkning 

Statsforvalteren anbefaler barne- og ungdomsmedvirkning til planarbeidet.  

Relevante føringer for planarbeidet 
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• Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning 

(2018). Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging (2014). 

• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 

(1995). 

Ellers vises det til kommunens ansvar som planmyndighet, jf. Statsforvalterens 

forventningsbrev for 2021, datert 28. januar 2021, og tilhørende vedlegg med 

forventninger til kommunal planlegging.  

Statsforvalteren vil komme tilbake til saken når planen er på offentlig ettersyn, og 

vurdere om de nasjonale og regionale hensynene er fulgt opp. 

Forslagstillers kommentar: 

Jordvern, matproduksjon og kulturlandskap 

Behovet for skolens uteareal ble grundig redegjort for i planprosessen for vedtatt 
områderegulering for Vilberg området. Kommunal og moderniseringsdepartementet 

(KMD) godkjente områdereguleringsplanen i vedtak av 20.12.2018 og innsigelsen til 
Fylkesmannens i Oslo og Akershus (nå Stasforvalteren i Oslo og Viken) ble ikke tatt til 

følge.  
 
Arealbehovet er vurdert på ny i utviklingen av planforslag til detaljregulering. Se notat 

Redegjørelse for arealbruk nye Vilberg barneskole (IN’BY AS, 07.01.2021) som følger 
som vedlegg til planforslaget. Forslagstiller konkluderer med at planforslaget, 

herunder programmering av uteanlegg og den generelle situasjonsplanen for 
anlegget, underbygger tidligere vurderinger i forhold til nødvendig areal, og fastslår at 
et godt tilrettelagt skoleanlegg for 784 elever på denne eiendommen krever et areal 

på 47 dekar. Slik skoleanlegget er utformet i planforslaget er dette å anse som et 
moderne, fremtidsrettet og universelt utformet skoleanlegg som er godt egnet til 

skoledrift i et 50-års perspektiv.  
 
Eksempelet Nordpolen skole, som Statsforvalteren viser til, ligger i indre Oslo by hvor 

det ikke er tilgjengelig arealer innenfor byggesonen, og dette er årsaken til at det 
bygges minimale utearealer. I Eidsvoll kommune er ikke dette tilfellet. Nye Vilberg 

skole skal bidra i områdeutviklingen i Eidsvoll sentrum/Sundet med et flerfunksjonelt 
uteanlegg som i tillegg til skolens elever også skal betjene nærområdet som 
møteplass.  

 
Det er i områdereguleringen avsatt areal for atkomst til nordre del av jordbruksarealet 

som videreføres i detaljreguleringen. Byggegrenser sikrer at skoleanlegget kan brukes 

og driftes uten å belaste omkringliggende områder. Inngjerding av skolens uteareal 

for å unngå konflikter og farlige situasjoner ifm. jordbruksdrift sikres gjennom 

planbestemmelse. 
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Figur 25. Utsnitt av områdereguleringsplan for Vilbergområdet viser avsatt area til landbruksformål langs 

nordøstre side av skoletomta. 

Matjord (25 cm) vil bli flyttet og gjenbrukt på angitt areal annet sted i kommunen. 

Det skal i løpet av planprosessen utarbeides en masseforvaltningsplan som skal 

godkjennes av landbruksmyndighetene i kommunen. 

Medvirkning 

Ved utarbeiding av områdeplanen ble det gjennomført et «Framtidsverksted» med 

elevrådet på Vilberg skole høsten 2015. Skolen, FAU og barnas representant har 

gjennom hele prosessen vært involvert i planleggingen av skolen. Elevene skal 

involveres i forbindelse med den videre prosjekteringen og blant annet delta ved valg 

av møbler og utstyr.   

Relevante føringer for planarbeidet 

Tas til orientering og følges opp i planarbeidet. 
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2. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 

NVE har ikke kapasitet til å gå konkret inn i alle varsler om oppstart til 

reguleringsplaner og viser til NVEs generelle veiledning. Kommunen må vurdere om 

planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser, jf.  NVEs veileder 2/2017 

Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 

arealplanlegging. 

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig 

ettersyn.  

Forslagstillers kommentar: 

Tas til orientering. 

 

3. Miljørettet helsevern Øvre Romerike 

Beliggenheten for ny Vilberg skole på Tynsåkjordet er et bra valg av skoletomt med 

sine grønne omgivelser, men krever en omfattende vurdering av trafikksikkerhet og 

medfølgende tiltak. 

Tynsåkvegen har eksisterende fortau på deler av strekning som er for smalt noe som 

lett fører til farlige situasjoner og at man må ut i kjørebanen for passering. Vegen er 

også smal og vil antagelig by på utfordringer for busser og biler som skal til og fra 

skolen. I tillegg fremgår det av geoteknisk rapport visse utfordringer knyttet til 

stabilitet nordøst på tomten. 

Det planlegges for åpen overvannshåndtering og bemerkes at åpne vannflater ofte 

kan innby til bading for barn og hunder. Slike vann er ikke egnet for bading fordi det 

kan inneholde elementer som kan fremkalle helseskade. 

Det fremgår av dokumenter i saken at det stilles spørsmål om hvor stort arealbehovet 

er for ny skole. I henhold til norm skal det beregnes inneareal i størrelsesorden 2 – 

2,5 m2 pr elev. Arealer for ansatte kommer i tillegg.  

For uteområdet anbefales minimum 15 000 m2 for skoler med flere enn 300 elever og 

et tillegg på 25 m2 for hver elev over 300. Areal i seg selv er ikke nok til å ha et 

tilfredsstillende uteområde. Variert tilrettelegging og organisering av bruken av 

arealene er minst like viktig. 

Når det foreligger mer konkrete planer for skolebygg og uteområder skal dette 

godkjennes av Miljørettet helsevern – Øvre Romerike, jf. § 6 i Forskrift om miljørettet 

helsevern i barnehager og skoler. 

Forslagstillers kommentar: 

http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
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Gang- sykkelveg langs Tynsåkvegen forbi skolen inngår i planen og vil sikre 

trafikksikker ferdsel for myke trafikanter.  

Det vises til gjennomførte geotekniske undersøkelser. I tillegg vil det bli gjennomført 

supplerende geotekniske undersøkelser i løpet av planprosessen.  

Det er planlagt åpen håndtering av overvann, både i åpne løsninger for infiltrasjon og 

fordrøyning. Dette iht. VA-norm, områdereguleringsplan og prosjektets 

kravspesifikasjon. Kommunen har bedt om åpne løsninger, slik at disse utnyttes som 

en ressurs både i grøntanlegget, til pedagogikk og til lek- og aktivitet. 

Overvannsløsningene er ikke planlagt for- eller tilrettelagt for bading. 

Sosial- og helsedirektoratets minimumsnorm for uteområder som det vises til er 

benyttet som utgangspunkt for fastsetting av skolens uteareal, men tomtens 

utforming, topografi samt grunnforhold er av en slik karakter at ikke hele arealet 

avsatt til skoletomt er like egnet til universelt utformede uteoppholdsarealer. Dette 

medfører at det er nødvendig med et areal på ca. 33,3 dekar uteareal for å kunne 

bygge en moderne skole med gode uteområder, tilrettelagt for aktivitet og utfoldelse 

for samtlige elever. 

 

4. Ruter AS 

Ruter er positive til at det er avsatt areal for kollektivtrafikk i nærhet til gang- og 

sykkelvei, samt aksene inn til skoleområdet. Det er viktig at holdeplassen utformes 

universelt i tilknytning til universelt utformede gang-/sykkelakser inn til 

skolegård/bygg. 

Dersom bussholdeplassen også etableres som drop-off-sone er det viktig at dette 

utformes oversiktlig og godt merket for å unngå uheldige situasjoner mellom bil og 

buss. 

Forslagstillers kommentar: 

Prinsippene for universell utforming legges til grunn for utforming av alle utearealer 

inkludert gang- og sykkelvei og holdeplass. Det planlegges ikke for å benytte 

bussholdeplassen som drop-off-sone. 

 

5. Nils Egil Søvde 

Merknaden er sendt fra Advokatfirmaet Macdonald Aursnes på vegne av grunneier av 

gnr. 18, bnr. 1-4 hvor hoveddelen av planområdet ligger.  

1. Det påstås at kunngjøring om oppstart av planarbeid inneholder vesentlige 

feilopplysninger og at planarbeidet dermed ikke er kunngjort slik pbe §12-8 krever. 
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Innsender påpeker at planområdet er større enn ca. 47 daa slik det står i 

kunngjøringen fordi feltene SGS1 og SKH4 også inngår i varslet planavgrensning i 

tillegg til BU3. 

2. Innsender mener hensikten med planarbeidet slik det er kunngjort kan tolkes som 

at det i detaljreguleringen åpnes opp for å regulere andre former for offentlig 

tjenesteyting enn undervisning.  

3. Det opplyses om grunneier Søvdes søksmål mot kommunal- og 

moderniseringsdepartementet.  

4. Det heves at arealene er for store. Det vises til professor ved NTNU Geir 

Brendeland som er engasjert av grunneier for å vurdere om delområdene BU3 og 

SKH4 er for store. Brendeland mener hele prosjektet krever mindre enn 30 dekar.  

5. Uavhengig av størrelsen på BU3 må arealene tilpasses slik at Søvde får tilgang til 

arealene nord og vest for BU3. 

6. Innsender påstår at arbeidet med å vurdere hvor store arealer som trengs til BU3 

og SKH4 så langt ikke har blitt gjort, og at dette arbeidet må gjøres nå. Innsender 

mener riktig størrelse for skoleprosjektet er inntil 30 000 kvm.  

7. Innsender påstår at arbeidet med å finne ut hvor stor byggesonen må være ikke 

kan trekke veksler på saksdokumenter fra ekspropriasjonssaken.  

Forslagstillers kommentar:  

1. Oppstart av planarbeid er kunngjort i henhold til pbe §12-8. Det stemmer at varslet 

planområde er større en ca. 47 daa.  

2. Felt BU3 skal kun reguleres til undervisning. Det vises til bestemmelsene i 

områdeplanen som åpner for at det kan oppføres bebyggelse for undervisning, 

idrettsanlegg og offentlig tjenesteyting. Et skoleanlegg etter moderne standard må 

inneholde idrettsbaner og andre parkmessige utearealer som ikke reguleres til andre 

formål enn undervisning fordi disse funksjonene (idrett, fysisk aktivitet, uteopphold, 

mv.) inngår som del av undervisningen et skoleanlegg skal benyttes til. Disse 

arealene vil fungere som et næranlegg for området også når skolen er stengt. 

3 og 4. Tas til orientering. 

5. Se svar til Statsforvalteren som gjelder atkomst til jordbruksarealene. 

6. Se svar til Statsforvalteren som gjelder vurderinger av arealbehov.  

7. Det er gjort faglig forsvarlige vurderinger av arealbehovet for skolen. Forslagstiller 

minner om at påstandene som ble fremlagt i ekspropriasjonssaken ikke førte frem, og 

at Tingretten understreker at «vurderingen av hvilke områder som skal benyttes til 

reguleringsformålet og størrelsen å disse [er] underlagt forvaltningens frie skjønn.»  
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10 VEDLEGG 
 

Følgende utredninger og illustrasjoner er utarbeidet som del av planforslaget: 

(listen er oppdatert i oktober 2022 etter 1. offentlig ettersyn)  

 

2021-10-31_Merknader til planoppstart 

2016-05-23_Datarapport fra grunnundersøkelse 1350013115-G-RAP-001 (Rambøll) 

2021-03-01_Datarapport fra grunnundersøkelse 1350038058-G-RAP-001(Rambøll) 

2022-04-04_Datarapport 10226041-RIG-RAP-001_rev00 (Multiconsult) 

2022-09-30_Vurdering stabilitetsforhold_10226041-RIG-RAP-002_rev04 (Multiconsult) 

2022-09-23_Befaringsnotat erosjonsforhold 10226041-RIG-NOT-005_rev01 (Multiconsult) 

2022-09-26_L-001 Landskapsplan (INBY) 

2022-09-26_L-002 Situasjonsplan (INBY) 

2022-09-26_L-003 Snitt A-A’ og B-B’(INBY) 

2021-10-25_Illustrasjoner bygg (Filter/Arkitekter) 

2021-10-25_Sol- og skyggeanalyse (Filter/Arkitekter) 

2022-09-20_Rammeplan for vann, avløp og overvannshåndtering (Multiconsult) 

2022-10-03_ROS-analyse_rev05 (HENT AS) 

2022-09-15_Riggplan_rev.C (HENT AS) 

2022-12-06_Masseforvaltningsplan (HENT AS) 

 


