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PlanID 303533900: Detaljregulering for del av gbnr. 18/1-4 m.fl. Tynsåk, nye Vilberg skole. 
Planforslag til sluttbehandling. 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas «Detaljregulering for gbnr. 18/1-4 m.fl. Tynsåk, 
nye Vilberg skole». Plankart er datert 5.12.2022 og bestemmelser er datert 5.12.2022. 
 
 
Saksutredning: 
 
1. Saksopplysninger  
 
1.1 Bakgrunn for saken 
Hensikten med planen er å legge til rette for bygging av ny fireparallell Vilberg barneskole med 
flerbrukshall og tilhørende uteoppholdsareal, samt parkering, gang- og sykkelveg og 
kollektivholdeplass. Planen er utarbeidet i henhold til bestemmelse 2.1 i områderegulering for 
Vilberg, planID 023726200, vedtatt 20.12.2018, hvor det er krav om at det skal utarbeides en 
detaljregulering for felt BU3 som er regulert til undervisning. 
 
1.2 Beskrivelse av planområdet 
Planområdet består hovedsakelig av dyrka mark, og ligger i ytterkanten av Vilberg som er et 
sentrumsnært villaområde. I vest er det eneboligbebyggelse og ravine/skog, i sør og øst er det dyrka 
mark med spredt gårdsbebyggelse og i nord er det raviner med skogsvegetasjon. Innenfor en avstand 
på 500-900 meter fra planområdet ligger flere offentlige institusjoner som Vilberg helsetun, Eidsvoll 
videregående skole, Vilberg ungdomsskole, Vilberg barneskole og Vilberg barnehage. 
 
1.3 Planprosessen 
Oppstartsmøte ble avholdt 9.8.2021, og oppstart av planarbeidet ble varslet i Eidsvoll og Ullensaker 
Blad og på kommunens nettsider den 28.8.2021. Berørte parter, grunneiere og naboer ble varslet 
med brev, relevante myndigheter med epost. Innen fristen den 25.9.2021 kom det inn fem 
merknader til oppstartsvarselet. 
 



Planforslaget ble behandlet i Hovedutvalg for næring, plan og miljø den 18.1.2022 og lagt ut til 
offentlig ettersyn i perioden 24.1.2022-7.3.2022. I forbindelse med offentlig ettersyn kom det inn syv 
merknader, hvorav en var innsigelse fra Statsforvalteren i Oslo og Viken.  
 
Statsforvalteren fremmet innsigelse på bakgrunn av at kommunen ikke hadde redusert tapet av 
dyrka mark i planforslaget, med hensyn til nasjonale og regionale føringer for jordvern og økt 
matproduksjon. 
 
Det ble avholdt dialogmøte på teams med Statsforvalteren den 3.5.2022. I etterkant sendte 
administrasjonen over en vurdering av arealbehovet (datert 19.5.2022) og anmodet Statsforvalteren 
om å trekke innsigelsen. Det ble ikke imøtekommet, og Statsforvalteren ga tilbakemelding blant 
annet om at arealet måtte reduseres med minimum 10 dekar for at de skulle trekke innsigelsen. 
 
Innsigelsen ble behandlet i kommunestyret den 21.6.2022 hvor administrasjonen anbefalte 
kommunestyret om å ta innsigelsen til følge, og kommunedirektørens innstilling ble vedtatt.  
 
Revidert planforslag ble behandlet i Hovedutvalg for næring, plan og miljø den 18.10.2022, og lagt ut 
til nytt offentlig ettersyn i perioden 21.10.2022 – 3.12.2022. Det kom inn fem merknader til revidert 
planforslag. Merknadene er oppsummert i merknadsskjemaet, og er i tillegg vedlagt i sin helhet. 
 
Statsforvalteren skrev i sin uttalelse av 1.12.2022 til revidert planforslag at de trekker innsigelsen 
under forutsetning av at planen vedtas slik at: 

- Tapet av dyrka jord reduseres mest mulig og tapet må framgå tydelig i dokumentene. 
Regulerte byggeformål til skole, uteareal og samferdsel (inkl parkering) må ikke overskride 
43,5 dekar (det ble oppgitt feil arealtall på 42,9 dekar i uttalelsen til Statsforvalteren, men 
administrasjonen har fått bekreftet at riktig tall var ment å være 43,5). 

- Driftsadkomsten til jordbruksarealet i nord forblir minimum 6 meter bred. 
- Matjordressursene i planområdet må bevares til videre matproduksjon på annet areal og 

sikres med en matjordplan. Bestemmelsene må sikre avbøtende og kompenserende tiltak. 
- Vi forutsetter at planbeskrivelsen og øvrige dokumenter blir oppdatert før vedtak av planen i 

tråd med endringene. Arealtall for tap av dyrka jord må opplyses bedre.  
- Det bør framgå at ytterligere reduserende tiltak knyttet til for eksempel parkeringsareal er 

reelt vurdert. 
- Planlagt gjennomføring av avbøtende og kompenserende tiltak for å bevare matjordressurser 

må opplyses. 
 
Det er bekreftet fra saksbehandler hos Statsforvalteren av epost den 2.12.2022 at kommunen har 
oppfylt de tre første punktene i revidert planforslag, men de ønsker at de tre siste punktene opplyses 
bedre. 
 
Planbeskrivelsen og øvrige plandokumenter er oppdatert. Etter at 10,1 dekar blir regulert til 
landbruksformål, vil tapet av dyrka mark være på 43,5 dekar. Dette er opplyst i planbeskrivelsen i 
kap. 6.1, 6.13, 6.14 og 7.13. Omfanget av matjord som flyttes er om lag 9450 m³, dette er opplyst i 
kap. 6.14 i planbeskrivelsen. 
 
I kap. 3 i administrasjonens notat om vurdering av innsigelsen, av 19.5.2022, er det gjort vurderinger 
om reduksjon av parkeringsareal. Det ble vurdert å fjerne den østre parkeringsrekka (om lag 18 p-
plasser), noe som ville spart 1,2 dekar matjord. Ulempene ville imidlertid blitt at innkjøringen til 
parkering og kiss’n ride ville kommet nærmere bussholdeplassen, noe som kan føre til uønskede 
trafikksituasjoner. Kiss’n ride sløyfa ville hatt mindre kapasitet, og det ville skapt utfordringer mht. 
drift (snøopplag, varelevering, renovasjon). Konklusjonen var derfor at man vinner lite areal som 
fortsatt kunne vært dyrket, i forhold til ulempene det utgjør for skoleanlegget.   
 



Gjennomføring av avbøtende og kompenserende tiltak for å bevare matjordressurser er opplyst i 
masseforvaltningsplanen, samt i planbeskrivelsen kap. 6.14. Masseforvaltningsplanen 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.  
 
Arealet som forutsettes benyttet til bebyggelse og anlegg er på ca. 43,5 dekar. Av dette skal det 
gjenbrukes ca. 1400 m³ jord som skal benyttes til ulike grøntarealer på den nye skolen. Omfanget av 
matjord som skal flyttes er ca. 9 450 m³. 
 
I tillegg er det sikret i bestemmelsene pkt. 2.9:  
Matjorda skal gjenbrukes til reetablering eller nyetablering av jordbruksareal andre steder i 
kommunen. Nødvendig mengde matjord kan mellomlagres til gjenbruk i grøntanlegget innenfor BU. 
Oppbevaring/disponering av matjordmasser og jordflytting skal utføres i henhold til godkjent 
masseforvaltningsplan. 
 
Bestemmelse 6.1 Før rammetillatelse: 
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   
 

 
Figur 1: Revidert plankart til nytt offentlig ettersyn 



  
 
1.4 Beskrivelse av planforslaget 
Planområdet er på totalt 53,6 dekar, hvorav 36,7 dekar reguleres til undervisningsformål. Resterende 
areal reguleres til parkering, kollektivholdeplass, gang- og sykkelveg, annen veggrunn og 
landbruksformål. Innenfor planområdet er det regulert en hensynssone for ras- og skredfare (H310) 
som følge av nye grunnundersøkelser, med bestemmelser som følger opp føringer i rapport 
«Vurdering av stabilitetsforhold» av Multiconsult, datert 30.9.2022. 
 
Det planlagte nybygget skal romme en fireparallell barneskole med tilhørende flerbrukshall. Det 
legges opp til bygging i to etasjer + loft, noe som vil utgjøre totalt 9600 m² BRA. Bebyggelsen vil bli 
organisert som et tun med flere bygningsvolumer rundt en kommunikasjonsakse «skoleaksen», for å 
skape et oversiktlig og enkelt tilgjengelig skolebygg. Flerbrukshallen er plassert inntil skolen for å 
sikre en effektiv skoledrift, og slik at elevene kan gå tørrskodd fra klasserom til idrettshall i 
forbindelse med kroppsøvingstimer og fellessamlinger. 
 
Hovedbyggene planlegges med saltak og maks byggehøyde er satt til kote +188, noe som tilsvarer ca. 
14 meter over gjennomsnittlig planert terreng. Maks %-BYA er satt til 25%. 
 

 
Figur 2: Illustrasjon nye Vilberg skole 
 
Utforming av kollektivholdeplassen er endret etter første offentlig ettersyn som følge av at 
skoletomta er redusert med 10,1 dekar 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 seks busser.  
 
Kollektivholdeplassen har egen innkjørsel i form av en trafikkøy, mens utkjørsel foregår på vanlig 
måte som utkjøring fra en busslomme langs vegen. 
 
Det har vært avholdt møte med Ruter i forbindelse med omprosjektering av ny kollektivholdeplass, 
og de har uttrykt ønske om snumuligheter i begge retninger i nærheten av holdeplassen. For å 
imøtekomme dette kan det etableres snuplass for bussene ved krysset Hagalykkja x Tynsåkvegen, og 
administrasjonen anbefaler at det startes opp arbeid med å se på muligheten for å etablere dette. 
 
Parkeringsplasser for bil og sykkel planlegges ut fra følgende norm: 



 

 
 
Det planlegges 75 parkeringsplasser for bil. Minimum 10% av plassene skal tilpasses mennesker med 
nedsatt bevegelsesevne. Minst 15% av plassene skal ha fremlagt strøm for lading. Det er planlagt 
kiss’n’ride for henting og levering av barn med til sammen 20 plasser. Det skal etableres 422 
sykkelparkeringsplasser, hvorav 25% skal være under tak. 
 
 
1.4.1. Endringer etter nytt offentlig ettersyn 
Med utgangspunkt i merknadene fra andregangs offentlig ettersyn er følgende punkter i 
planbeskrivelsen oppdatert: 

- Kap. 3 Planprosessen: Beskrivelse av prosessen fram til oppdatering av planforslag etter 
andregangs offentlig ettersyn. 

- Kap. 6.1 Planlagt arealbruk og arealformål: Supplert med redegjørelse for arealbruk. 
- Kap. 6.18 Avbøtende tiltak ift. ROS og bevaring av matjord: Supplert med avbøtende og 

kompenserende tiltak for å bevare matjordressurser. 
- Kap. 6.19 Rekkefølgebestemmelser: Oppdatert iht. foreslåtte bestemmelser. 
- Kap. 7.13 Jordressurser/landbruk: Supplert med fyldigere beskrivelse av 

masseforvaltningsplanen som skal bidra til avbøtende og kompenserende tiltak for å bevare 
matjordressursene.  

 
Det er gjort endringer i masseforvaltningsplanen, ved at matjorda skal flyttes til Nordheim, og 
subsidiært til Brensmork, i stedet for det motsatte, som stod i den første versjonen. 
Masseforvaltningsplanen har derfor fått ny dato. 
Det er også gjort mindre endringer i teksten i planbeskrivelsen. Plankartet er oppdatert med 
kartgrunnlag som har uttaksdato fra kommunens 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, 5.12.2022. 
 
Innholdet i reguleringsbestemmelsene er uendret. Det er kun gjort tekniske rettelser. o_SVG4 som 
var utelatt ved en feil i forrige versjon av bestemmelser, er nå tatt inn. Bestemmelsene har derfor ny 
dato, 5.12.2022.  
 
1.4.2. Naturmangfold 
Naturmiljø ble kartlagt i forbindelse med konsekvensutredningen i områdereguleringsplanen. 
Utredningen konkluderer med at det ikke er verneområder, naturtypelokaliteter, rødlistede- eller 
fremmede arter innenfor planområdet. Det er heller ikke kartlagte naturverdier eller artsforekomster 
i naturbase. 
 
 



1.4.3. Trafikkforhold 
Planen medfører ingen endring for Tynsåkvegen, kun endring av gang- og sykkelvegen samt 
etablering av kollektivholdeplass langs vegen. Trafikale konsekvenser av planlagt arealbruk er utredet 
i områdereguleringsplan for Vilbergområdet. 
 
Kjørende trafikk til/fra skoleanlegget inkludert renovasjon og varelevering, er plassert tydelig atskilt 
fra gangarealer, oppholds- og aktivitetssoner, bortsett fra øst i planområdet. Her krysser innkjøring til 
skolen (parkeringsplass, kiss’n ride, varelevering samt renovasjon) gang- og sykkelvegen som kommer 
østfra, som vil være skolevegen for barna som kommer syklende og gående fra Brennlia, Elstadlia og 
Finnbråtan. 
 
1.4.4. Støy 
Planområdet ligger utenfor området som overstiger grenseverdiene for støy fra riks-/fylkesveger og 
Oslo lufthavn. Trafikken på de kommunale vegene i området tilsier at skoleområdet ikke blir berørt 
av trafikkstøy. 
 
1.4.5. Grunnforhold 
I forbindelse med detaljregulering og detaljprosjekteringen er det utført geotekniske felt- og 
laboratorieundersøkelser av løsmassene på tomta. Grunnundersøkelsene viser at løsmassene 
generelt består av siltig leire og silt-/sandlag. Det er ikke påvist kvikkleire eller sprøbruddmateriale. 
For mer detaljer vises det til datarapporter fra Rambøll (2016 og 2021) og Multiconsult (2022). 
 
Hensynssone for ras- og skredfare H310 utvides som følge av nye grunnundersøkelser og 
bestemmelser som følger opp føringene i rapporten «Vurdering av stabilitetsforhold» av 
Multiconsult, datert 30.9.2022. Stabilitetsberegninger viser til at det må gjøres stabilitetsforbedrende 
tiltak i anleggsfasen i form av terrenginngrep innenfor planområdet. Det er ikke vurdert å fylle opp 
ravinene utenfor planområdet. I rapporten er det skissert tiltak for å ivareta skråningsstabiliteten inn 
på skoletomta. Den planlagte skoleutbyggingen kan utføres med en rekke betingelser. Disse 
betingelsene er tatt inn i bestemmelsene til detaljreguleringen. Rambøll har gjennomført uavhengig 
kontroll av de geotekniske vurderingene til Multiconsult. 
 
Følgende betingelser gjelder for at planlagt utbygging kan gjennomføres: 

- Utbyggingen må ikke medføre forverring av skråningsstabiliteten ved tomta. Av 
stabilitetshensyn er det da forutsatt at planlagt utbygging må fundamenteres kompensert. 
Det vil igjen si at vekten av nytt bygg må være mindre enn vekten av utgravd masse på 
tomta. Med utgravd masse menes masse gravd ut utover stabilitetsforbedrende tiltak 
skissert i denne vurderingen, dvs. dypere enn det skisserte nedplaneringsnivået. Dette må 
dokumenteres ved beregninger. Det kan eventuelt benyttes lette masser for å oppnå 
kompensert fundamentering.  

- Utgravde masser skal kjøres fra tomta og ikke mellomlagres mot ravinedalene. Oppfylling ut 
mot skråningen ned mot ravinedalene tillates ikke.  

- Endelige planer må vise plassering av hus på tomta, med nivåer for fundamenteringsnivå og 
plan for fremtidig terreng. Planene må forelegges geoteknisk rådgiver for kontroll.  

- Erosjonsforholdene i området er avdekket (Befaringsnotat erosjonsforhold, Multiconsult 
23.9.2022) og må ivaretas med nødvendige sikkerhetsmessige utbedringer. Dette er en 
forutsetning for å benytte de sikkerhetsprinsippene for stabilitet mot ravinedalene som 
presentert i foreliggende rapport (Vurdering av stabilitetsforhold, Multiconsult 30.9.2022).  

 
1.4.6. Erosjonsforhold 
Multiconsult foretok erosjonsbefaring med vassdragstekniker, VA-ingeniør og geotekniker den 
7.6.2022 for å kartlegge erosjonsforholdene i ravinene nord og vest for planområdet. Det ble vurdert 
til at det vil være behov for erosjonssikring ved overvannsutløpene, men ikke ellers i ravinene. 
 
 



1.4.7. ROS-analyse 
Det er gjennomført en ROS-analyse i forbindelse med utarbeidelse av planforslaget. Kategoriene som 
det er anbefalt tiltak til er vassdrag, landbruksområder, vannforsyning, ulykker og jordflytting. 
Tiltakene er ivaretatt gjennom planprosessen eller sikret gjennom reguleringsbestemmelser til 
planforslaget, samt gjennom annet regelverk. 
 
1.5. Forholdet til gjeldende planer og retningslinjer 
Planforslaget er hovedsakelig i henhold til områdereguleringsplan for Vilbergområdet. Økt detaljering 
i prosjektering har medført noen avvik fra områdeplanen, men hovedløsninger og intensjon er 
uendret. I kommuneplanens arealdel er området avsatt til fremtidig offentlig/privat tjenesteyting. 
 
1.5.1. Statlige retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) 
Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transportplanlegging og 
bidra til mer effektive planprosesser. Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og 
tettsteder. Retningslinjene har fokus på kompakt utbygging og fortetting rundt knutepunkter for å 
redusere transportbehovet som bør løses ved kollektiv/sykkel/gange. 
 
1.5.2. Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (2015) 
Målet er mer konsentrasjon og mindre spredt vekst i Akershus. Veksten skal skje i prioriterte 
vekstområder og det skal tilsvarende være en klar begrensning utenfor disse områdene. Det er en 
sterk prioritering av både vekst og vern. Det er prioritert noen lokale byer og tettsteder der 
befolkningsvekst kan gi kundegrunnlag for bredt handels- og tjenestetilbud, og et tilbud om 
kollektivtransport som er god nok til å bli et naturlig førstevalg. Innbyggerne skal kunne gå og sykle til 
arbeidsplasser, fritidsaktiviteter og andre daglige gjøremål. Eidsvoll sentrum er definert som et 
prioritert tettsted. Tynsåkjordet som er valgt som lokalisering av skolen ligger lengre unna Eidsvoll 
sentrum enn eksisterende Vilberg skole. Likevel er Tynsåkjordet nærmere sentrum i forhold til 
Trolldalen som har vært et annet alternativ til lokalisering av ny skole. 
 
1.5.3. Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planlegging 
skal synliggjøre og styrke barn og unges interesser i planlegging etter plan- og bygningsloven. 
Retningslinjene setter både krav til at den kommunale planleggingen vurderer konsekvensene for 
barn og unge, og at ulike grupper barn og unge selv gis anledning til å delta. 
Det settes også krav til den fysiske utformingen, og arealer som brukes av barn og unge skal sikres 
mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. 
 
2. Vurdering 
 
2.1. Overordnede planer og mål 
Planområdet er avsatt til fremtidig offentlig/privat tjenesteyting i kommuneplanens arealdel, og i 
områderegulering for Vilberg er planområdet regulert til undervisning, som er et underformål til 
tjenesteyting, samt kollektivholdeplass og gang- og sykkelveg. For å løse innsigelsen fra 
Statsforvalteren er deler av planområdet endret til å omfatte landbruksformål, i tillegg til at 
kollektivholdeplassen er endret i forhold til områdeplanen for Vilberg. Således er ikke planforslaget 
helt i tråd med kommuneplanens arealdel og områderegulering for Vilberg, men et resultat av 
endringene kommunen måtte gjøre for å løse innsigelsen. 
 
Planområdet ligger i randsonen av tettstedet Sundet/Eidsvoll sentrum, med 1,3 km til 
sentrumsområdet og 2 km til Eidsvoll stasjon. Planområdet ligger litt for langt unna sentrum til at det 
regnes som rimelig gangavstand, men innenfor sykkelavstand til sentrum og Eidsvoll stasjon. Det 
ligger likevel nært de andre skolene i Vilbergområdet. 
 
2.2. Trafikkforhold 
Utbygging av ny skole vil føre til økt trafikk langs Tynsåkvegen, og det anbefales å sette fartsgrense 
på 40 km/t forbi skolen. 



 
Den nye løsningen for bussene har ikke et fysisk skille mellom bussoppstilling og kjørevegen 
(Tynsåkvegen), men det er vurdert at dette er en akseptabel løsning som også gir elevene noe 
uteareal tilbake etter at 10 dekar er tatt ut i nord. 
 
Ruter har uttrykt i møte at bussene burde ha snumulighet slik at de kan kjøre både nordover og 
sørover langs Tynsåkvegen fra skolen. En slik løsning vil ta mer areal av utearealet til elevene, og 
administrasjonen foreslår derfor at det startes opp arbeid for å legge til rette for en snumulighet i 
krysset Hagalykkja/Tynsåkvegen. Inntil en snumulighet her er på plass, har bussene som skal 
nordover mulighet til å kjøre inn Hagalykkja og Jon Sørensens veg. 
 
Innkjøring til parkering og varelevering/renovasjon krysser gang- og sykkelvegen langs Tynsåkvegen i 
øst, og her vil det være tilfeller med kryssende myke og harde trafikanter. Dette er vanskelig å unngå 
ettersom skolen og gang- og sykkelvegen ligger langs Tynsåkvegen og kjøretøy må krysse gang- og 
sykkelvegen for å komme inn på området. Inne på skoleområdet er parkering og 
varelevering/renovasjon adskilt fra skolens oppholds- og aktivitetssoner.  
 
Det er stilt rekkefølgekrav om at det skal foreligge en plan for anleggsfasen før det gis 
rammetillatelse. Anleggsplanen skal redegjøre for sikkerhet rundt anleggstransporten generelt og 
langs skolevegene spesielt. Planen skal omfatte driftstider og føringer om hvor anleggstrafikken skal 
gå. Det er ønskelig at anleggstrafikken skal gå nordøst mot Skovset, slik at man unngår anleggstrafikk 
gjennom skoleområdene på Vilberg. 
 
2.3. Grunnforhold 
Som følge av nye grunnundersøkelser og stabilitetsberegninger er faresonen for ras og skred (H310) 
utvidet i forhold til planforslaget som lå ute til første offentlig ettersyn. Lokal stabilitet er ikke 
tilfredsstillende uten at man gjennomfører avbøtende tiltak. I bestemmelsene til planforslaget 
er det derfor stilt opp en rekke betingelser som må oppfylles for at skolen kan bygges ut som 
planlagt, se pkt. 2.7. Så lenge disse følges kan det utføres utbygging i henhold til foreliggende planer 
på tomta. Rapporten «Vurdering stabilitetsforhold» av Multiconsult, 30.9.2022, har gjennomgått 
uavhengig kontroll av Rambøll, som har godkjent rapporten. Grunnforholdene er avklart så langt det 
lar seg gjøre, og administrasjonen mener at saken er godt nok opplyst for et vedtak. 
 
2.4. Erosjon 
NVE bemerker i sin uttalelse til revidert planforslag at deres innspill om å utvide planområdet til å 
omfatte tilstøtende raviner ikke er fulgt opp. NVE mener det er uheldig at det ikke er sikret i planen 
at vegetasjonen i ravinedalene sikres beholdt. Videre skriver de at vegetasjon har en viktig funksjon 
for å hindre skadelig erosjon samt stabilitet i bratte ravinedaler.  
 
I områderegulering for Vilbergområdet er den vestre ravinen regulert som naturområde, med 
bestemmelser som sier at eksisterende vegetasjon skal bevares med hensyn til naturmangfold og 
grunnstabilitet. Det tillates imidlertid tilbakeføring av tidligere beitemark til eng/gress. De øvrige 
tilstøtende ravinene er ikke omfattet av områdeplanen for Vilberg. 
 
Gjennom planprosessen er det gjennomført flere geotekniske undersøkelser og vurderinger, og 
konklusjonen er at stabiliteten er tilfredsstillende dersom det gjøres nødvendige tiltak som nå er 
sikret i bestemmelsene. Fremdrift for skoleprosjektet har vært viktig gjennom hele planprosessen, og 
administrasjonen har ikke ønsket å forsinke prosessen ytterligere ved å utvide planområdet, men 
heller foreslå at det startes opp planarbeid for de tilstøtende ravinene etter at detaljreguleringen for 
skolen er vedtatt. 
 
Selv om NVE sin uttalelse kun er en anbefaling, og de ikke har fremmet innsigelse på grunn av dette, 
vil likevel administrasjonen anbefale at dette følges opp ved at kommunen starter opp planarbeid for 



ravinedalene, for å sikre erosjonsforholdene i ravinene, og slik følge opp NVEs anbefaling. Det fordrer 
imidlertid at det settes av ressurser/midler til å sette i gang dette arbeidet.  
 
2.5. Arealbehovet 
Som følge av innsigelsen til Statsforvalteren er skolens uteareal etter offentlig ettersyn redusert med 
10,1 dekar. Lekearealer, to større ballbaner og friidrettsfunksjoner er fjernet. Hele 
uteområdet måtte omprosjekteres, og det ble sett på muligheten for å redusere arealet til 
kollektivholdeplass for å få plass til de funksjonene som forsvant. Ved å redusere arealet til busser er 
det gjort plass til to ballbinger, løpebane og flere sykkelparkeringsplasser. 
Plassering av lekeapparater og utstyr er ellers tilpasset inn i det nye reduserte arealet. Selv om det er 
blitt plass til ballbinger og en liten løpebane har likevel skolen mistet noen gode kvaliteter ved å ha to 
fullstørrelse ballbaner og en større løpebane som opprinnelig var tegnet inn. I tillegg er 
bussløsningen redusert til et minimum etter arealreduksjonen. Det ble vurdert å fjerne den østre 
parkeringsrekka (om lag 18 p-plasser), noe som ville spart 1,2 dekar matjord. Ulempene ville 
imidlertid blitt at innkjøringen til parkering og kiss’n ride ville kommet nærmere bussholdeplassen, 
noe som kan føre til uønskede trafikksituasjoner. Kiss’n ride sløyfa ville hatt mindre kapasitet, og det 
ville skapt utfordringer mht. drift (snøopplag, varelevering, renovasjon). Det er derfor vurdert til at 
man vinner lite areal som fortsatt kunne vært dyrket, i forhold til ulempene det utgjør for 
skoleanlegget.  
 
Elevenes uteområde har vært et tilbakevendende tema gjennom hele planprosessen, helt fra 
arbeidet med områdeplanen. Administrasjonen har argumentert for at elevene skal få et større og 
bedre uteområde enn de har ved eksisterende skole. Når hele skoleområdet ble kraftig redusert var 
det ønskelig at det skulle gå minst mulig ut over elevene. Derfor ble det foreslått et mindre areal til 
busser, til fordel for elevenes uteområde. Utearealet til elevene er nå på ca. 23 dekar, noe som er fire 
dekar mindre enn hva som anbefales for en skole med 784 elever, iht. rapport IS-1130 Skolens 
utearealer, utgitt av Sosial- og helsedirektoratet, 2003. Tapet av matjord er nå på 43,5 dekar, 
sammenlignet med 53,6 dekar som i opprinnelig planforslag. Dette er akseptert av Statsforvalteren i 
Oslo og Viken. Avbøtende tiltak for å bevare matjordressurser anses å redusere ulempene ved 
arealet som er beslaglagt. 
 
Administrasjonen er fortsatt av den oppfatning at det er behov for et areal av den størrelse som ble 
avsatt til formålet/BU3 (skoletomt, inkl parkering) ved områdereguleringen for en optimal utforming 
av skoletomten med ønskede fasiliteter. Administrasjonen har av tidsmessige og økonomiske årsaker 
likevel valgt å imøtekomme Statsforvalteren i Oslo og Viken og foretatt en nedjustering av 
skoletomten. Situasjonen er ved dette at kommunen kun gjennomfører den delen av 
ekspropriasjonsvedtaket som følger av den endelige vedtatte detaljreguleringsplanen, og det av de 
årsaker som begrunner nedjusteringen ifm. plansaken. Forholdet nødvendiggjør ingen fornyet 
interesseavveining fordi man kun går fra det mer til det mindre. Administrasjonen er uansett av den 
oppfatning at vilkårene om interesseovervekt og nødvendighet, jf. Oreigningslova § 2, fortsatt er 
oppfylt. 
 
 
3. Alternativer 
 
A: I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas «Detaljregulering for del av gbnr. 18/1-4 m.fl. 
Tynsåk, nye Vilberg skole. Plankart er datert 5.12.2022 og bestemmelser er datert 5.12.2022. 
 
B: Planen sendes tilbake til administrasjonen for å innlemme de tilstøtende ravinedalene i 
planområdet. 
 
C: Planen avvises.  
 

 



4. Konklusjon 
 
Med bakgrunn i det overstående anbefaler kommunedirektøren alternativ A: I medhold av plan- og 
bygningslovens § 12-12 vedtas «Detaljregulering for del av gbnr. 18/1-4 m.fl. Tynsåk, nye Vilberg 
skole. Plankart er datert 5.12.2022 og bestemmelser er datert 5.12.2022. 
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