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0.   SAMMENDDRAG 
 
Hensikten med planen er å tilrettelegge for utvidelse av Vilberg helsetun. 
Det skal tilrettelegges for nytt storkjøkken og utvidet parkeringskapasitet for helsetunet. Det reguleres nytt 
fortau i forlengelse av gang- og sykkelvei for å sikre ferdsel til sti i grøntområde i sør. 
 
Plankonsulentens vurdering er at planen vil medføre lite betydelige endringer i forhold til gjeldende plan.  
 
 
Kapittel           

1. Bakgrunn        
2. Planstatus og rammebetingelser 
3.  Beskrivelse av planområdet 
4.  Beskrivelse av planforslaget 
5. Planforslagets virkninger for omgivelsene 
6.  Medvirkning/forhåndsuttalelser         

 
 
1.   BAKGRUNN 
 
Sakens forhistorie 
Vilberg kompetansesenter er den overordnede virksomheten for pleie og eldreomsorg i Eidsvoll 
kommune. Vilberg helsetun er sykehjemsdelen av kompetansesentret.  Sykehjemmet fra 1985 ble i 
2017 utvidet med et tilbygg. Det er planlagt å utvide sykehjemmet ytterligere med oppstart av byggearbeider 
i 2018. Dette er mulig å gjennomføre innenfor gjeldende regulering. 
 
Det har nylig kommet pålegg fra mattilsynet om å utbedre eksisterende kjøkken. Utbedring vil medføre en 
utvidelse av bygget og denne utvidelse krever en ny reguleringsplan. Samtidig er det planlagt å 
etablere parkeringsplasser langs Helge Neumanns veg for å bedre dagens utfordringer knyttet til 
parkeringskapasitet.  
 
Planarbeidet er initiert av Eidsvoll kommune som tiltakshaver/forslagstiller/fester av tomten. 
Plankonsulent, arkitekt og landskapsarkitekt er Pir 2 Oslo AS. 
 

Saksgang hittil 
- Oppstartsmøte ble avholdt 05.04.17 
- Varsel om planoppstart ble kunngjort i Eidsvoll Ullensaker Blad lørdag 29.04.17. 

Varsel om oppstart planarbeid ble sendt ut pr brev/e-post til berørte naboer og relevante instanser den 
25.04.17. 

 
Krav om konsekvensutredning 
Planen faller ikke inn under krav om konsekvensutredning.  
 
  



 
 

3 

 

2.  PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 
I gjeldende Kommuneplans arealdel 2015-2016, vedtatt 10.03.2015, er planområdet avsatt til offentlig eller 
privat tjenesteyting. 
 

 
Utsnitt fra gjeldende plankart tilhørende kommuneplanens arealdel 

 
I gjeldende reguleringsplan, r023705000 Sundgården, deler av gbnr 17/178 m.fl, N. Vilberg vedtatt 
05.03.84, revidert 03.08.15, er området regulert til frittliggende småhusbebyggelse, Offentlig bygg – 
institusjon, Offentlig friområde og Offentlig trafikkområde. 
 

 
Utsnitt fra gjeldende reguleringskart 
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3.  BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET I DAG 
 
Beliggenhet, størrelse og bruk 
Planområdet ligger i Nedre Vilberg, sør for Tynsåkvegen mellom Løytnant Møllers veg og Helge Neumanns 
veg. Planområdet er på 57,9daa. I nordre del av planområdet ligger Vilberg Helsetun og i sør et friområde 
som grenser mot Løytnant Møllers veg og Lars Tønsagers veg. 
 
Omkringliggende områder/strøkets karakter 
Planområdet omkranses av eneboliger. Innenfor en radius på 600 meter ligger Vilberg skole i vest, Vilberg 
Ungdomsskole, Eidsvoll videregående skole og Eidsvollhallen i nordvest for planområdet.  
 
Trafikk 
På planområdet går Helge Neumanns veg som er en blindveg. Fra denne er det kjøreadkomst til 
eiendommene.  
 
Eiendomsforhold 
Matrikkelført hjemmelshaver av eiendommen for Vilberg Helsetun, gnr/bnr 17/178, er Hans Albert Wilberg 
og Vidar Wilberg. Eidsvoll Kommune er fester av eiendommen. 
 
Planområdet omfatter flere tilliggende eiendommer: 

gnr/bnr hjemmelshaver 
17/98 Rexhepaj, Bekim 
17/200 Knutsen, Jon Erik 
17/201 Sunde, Anne Dorthe 
17/202 Haug, Asbjørn 
533/1 Eidsvoll kommune 

 
Landskap, vegetasjon 
Nordre halvdel av planområdet er relativt flatt og ligger 167 moh, I syd og mot vest faller terrenget og 
laveste punkt er 146 moh.  Søndre del av planområdet er friområde med en mye vegetasjon. Bebyggelsen 
på nordre halvdel av planområdet er omgitt av store gressarealer samt vei og parkeringsareal.  
 
Områder med biologisk mangfold 
Det er ikke registrert rødliste-, svartelistearter eller naturtyper innenfor planområdet iht. miljøstatus.no 
 
Bebyggelse, estetikk 
Bebyggelsen innenfor planområdet består primært av bygninger knyttet til Vilberg Kompetansesenter. 
Vilberg bosenter ligger lengst nord. Bygget rommer ca 40 leiligheter og er i to etasjer + kjelleretasje, det har 
saltak og trekledning. Vilberg sykehjem har ca 133 beboere og består at et hovedbygg fra 1985 i 2 etasjer + 
kjelleretasje. Hovedbygget har saltak med store takutstikk, kontinuerlige brannbalkonger og 
materialbruken er tegl, tre og betong.  I 2017 ble det ferdigstilt et tilbygg til sykehjemmet med nye legevakt 
og flere sengerom. Tilbygget har flatt tak, er kledd i tegl med innslag av tre. Det er planlagt en ytterligere 
utvidelse av sykehjemmet i fortsettelsen av tilbygget fra 2017. Dette vil kunne gjøres innenfor gjeldende 
regulering. 
Innenfor planområdet finners det også to mindre bygg knyttet til Kompetansesenteret og noe 
eneboligbebyggelse i 1 til 2 etasjer. 
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Bilde av bosenter og     Bilde av Sykehjemmet sett fra syd      Tilbygg til Sykehjemmet sett fra nord 
gangveg v Helge Neumanns veg 

 
Kulturminner  
Det er registrert en fredet gravhaug sør for helsetunet på grensen mellom offentlig bygg og friområdet. 
Gravhaugen sikres i planområdet med en sikringssone på 5 meter. Ryggen gravhaugen ligger på merkes 
med hensynssone for bevaring av kulturmiljøet. 
 
Infrastruktur  
Det er opparbeidet offentlig vann og avløpsnett i området. Det er også etablert nettstasjon. Ny bebyggelse 
tilknyttes allerede etablerte infrastruktur. 
Planforslaget vil ikke endre behov for offentlig kommunikasjon. 
 
Grunnforhold 
Planområdet befinner seg i et område med tykke marine avsetninger (jf. NGUs løsmassekart, www.ngu.no). 
I alle områder med marine avsetninger kan det finnes kvikkleire. Før det planlegges byggetiltak eller 
terrenginngrep i områder med marin leire må det dokumenteres at grunnen er stabil eller lar seg 
stabilisere. 
 
 
 

4.  BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET  
 
Reguleringsforslagets hovedidé, hovedgrep 
Hovedformålet med reguleringsforslaget er følgende: 

- Muliggjøre utvidelse av kjøkkenet til Vilberg helsetun med påfølgende omregulering av del av 
friområde til offentlig tjenesteyting i tråd med dagens bruk.  

- Legge til rette for parkeringsplasser langs Helge Neumanns veg. 
- Sikre trygg ferdsel mellom grøntarealet i sør og regulert gang og sykkelveg i nord. 

 
Utover de ovenfor nevnte punktene er reguleringsendringene små. 
 
 
Planavgrensning  
Planavgrensningen følger i all hovedsak teiggrensen for gnr/bnr 17/178 med utvidelse i vest for å ivareta 
eiendommene som ligger vest for Vilberg Helsetun. Planforslaget er en revidering av plan r023705000 
Sundgården, deler av gbnr 17/178 m.fl, N. Vilberg. 
 



 
 

6 

 
Kartutsnitt med markert planavgrensning 

 
Reguleringsformål  
 
Planområdet reguleres til følgende formål og hensynssoner:  
Bebyggelse og anlegg (pbl § 12-5 nr. 1):  

• Frittliggende småhusbebyggelse (1111), B 
• Tjenesteyting, Institusjon (1163), o_Institusjon 

 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12-5 nr. 2): 

• Kjøreveg (2011), o_Kjøreveg 
• Fortau (2012), o_F 
• Gang- og sykkelveg (2015), o_GS 
• Annen veggrunn, teknisk areal (2018), o_AVT 
• Annen veggrunn, grøntareal (2019) , o_AVG 
• Parkeringsplasser (2082), o_P 

 
Grønnstruktur (pbl §12-5 nr. 3): 

• Friområde (3040), o_Friområde 
 
Sikrings- støy- og faresoner (pbl § 11-8a, jf § 12-6) 

• Sikringssone, frisikt (140), H140 
 
Sone med angitte særlige hensyn (pbl § 11-8c, jf § 12-6) 

• Bevaring kulturmiljø (H570), H570 
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Sone for båndlegging (pbl § 11-8d, jf § 12-6) 

• Lov om kulturminner (H730), H730) 
 
Arealoversikt 
 

Område Arealer 
Planområde 57,9 daa 

Frittliggende småhusbebyggelse 4,8 daa 

Tjenesteyting, Institusjon 22,7 daa 

Kjøreveg 2,6 daa 

Fortau 0,2 daa 

Gang- og sykkelveg 0,5 daa 

Annen veggrunn, teknisk areal 0,02 daa 

Annen veggrunn, grøntareal 2,5 daa 

Parkeringsplasser 0,7 daa 

Friområde 23,8 daa 

 
Utnyttelse 
 

Område Utnyttelse 

Frittliggende småhusbebyggelse % BYA=20 % 

Tjenesteyting, Institusjon % BYA= 45 % 

 
Estetisk redegjørelse 
Bestemmelser som angir maks gesims og mønehøyde regulerer høyden på ny bebyggelse. Utnyttelsen 
bestemmes med % BYA. Dette er en videreføring av gjeldende reguleringsplan. Det knyttes ikke særskilte 
bestemmelser til takform eller materialbruk. 
 
Kjøreatkomst 
Planområdet har adkomst fra nord via Tynsåkvegen og en felles intern veg, Helge Neumanns veg. 
Internvegen betjener småhusbebyggelsen øst for Helge Neumanns veg og tjeneste- og besøksparkering til 
Vilberg Helsetun. 
 
Parkering 
Det er ikke spesifisert minimum eller maksimalt antall parkeringsplasser for områder for offentlig 
tjenesteyting i Kommuneplanens arealdel. Det er i planforslaget regulert 40 parkeringsplasser langs Helge 
Neumanns veg samt avsatt 94 parkeringsplasser innenfor formålsområdet for offentlig tjenesteyting.  
 
Parkeringsplassene langs Helge Neumann veg er regulert med bredde 2,5 meter og med en avstand til 
vegen på 2 meter. Veiens bredde er 5 meter. Helge Neumanns veg er en blindvei med adkomst kun til 
Kompetansesenteret og med 4 avkjørsler til 5 stk boliger.  
 
Iht bestemmelsene i Kommuneplanens arealdel tillattes ikke rygging ut i kjøreveg. For parkering langs Helge 
Neumanns veg er det lagt opp til rygging ut i kjøreveg. På grunn av lav hastighet og god sikt ansees 
løsningen til å ha lav ulykesrisoko.  
Helge Neumanns veg er regulert til offentlig trafikkområde. 
Godkjent teknisk plan skal foreligge før parkeringsplasser kan etableres. 
 
Utearealer  
Det knyttes ikke særskilte bestemmelser til utearealer og minste uteoppholdsareal. Utnyttelsen i 
planområdet er relativt lav og denne typen bestemmelser blir da ikke aktuelle. 
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Universell utforming  
Tiltakene som planen hjemler, vil være underlagt krav i byggteknisk forskrift (TEK 17). Kravene i TEK17 
gjelder både byggverk og utearealer. Byggverk for publikum og arbeidsbygninger skal være universelt 
utformet slik det følger av bestemmelsene i forskriften § 12-1, med mindre byggverket eller deler av 
byggverket etter sin funksjon er uegnet for personer med funksjonsnedsettelse. 

 

Grønnstruktur  
Planområdet omfatter område for offentlig friområde. Deler av friområdet ligger innenfor hensynsone for 
Kulturmiljø. Planforslaget sikrer sikker adkomst for gående til grøntområder ved at det i forlengelsen av 
Helge Neumanns veg reguleres fortau ned til tursti i friområde. 
 
Sol / skyggeforhold  
Planområdet ligger høyt og fritt og har gode sol og utsiktsforhold. Foreslått ny bebyggelse er i tenkt i en 
etasje og vil ikke påvirke solforhold negativt.  
 
Støyskjerming  
Tiltaket vil medføre en liten økning av trafikk på veiene i nærområdet. Økningen i ÅDT er ubetydelig. Ingen 
tiltak. 
 
Gang- sykkelveier  
Det reguleres gang- og sykkelvei langs Helge Neumanns veg. I forlengelsen reguleres fortau ned til tursti på 
friområdet i sør for trygg ferdsel for gående. 
 
Bevaringsverdier 
Det er ikke registrert bevaringsverdier innenfor planområdet. 
 
Arkeologiske registreringer 
Det er registrert en fredet gravhaug sør for helsetunet på grensen mellom offentlig bygg og friområdet. 
 
Miljøprogram, energi og klima  
Større nybygg innenfor planområdet vil bli koblet til fjernvarme. 
 

Forslagsstillers begrunnelse for forslaget  
Planforslaget sikrer at nytt storkjøkken ved Vilberg sykehjem kan bygges ut. Det er nødvendig med 
ombygging/utbygging av kjøkkenet i henhold til pålegg fra mattilsynet.  
Planforslaget sikrer at det kan bygges flere parkeringsplasser langs Helge Neumanns veg. 
Parkeringssituasjonen ved Vilberg Kompetansessenter er i dag preget av for lav parkeringsdekning for 
ansatte og besøkende. Dette medfører mye parkering langs skulderen av Helge Neumanns veg og skaper 
utfordringer for fremkommeligheten. Denne situasjonen vil trolig fortsette dersom det ikke opparbeides 
flere parkeringsplasser. 
Planforslaget sikrer trygg ferdsel mellom grøntarealet i sør og regulert gang og sykkelveg i nord. 
 
 

5. PLANFORSLAGETS VIRKNINGER FOR OMGIVELSENE 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 
Risiko og sårbarhet er vurdert i henhold til vedlagte ROS-analyse. 
Resultatene av analysen viser at dersom en tar tilstrekkelig hensyn til eventuelle farer som kan oppstå i, 
eller som et resultat av utbyggingen, finner vi det ikke sannsynlig at planen vil medføre risiko som gjør at 
planen ikke bør gjennomføres. 
 



 
 

9 

Følgende risikobilde er avdekket og følgende tiltak foreslått: 
1 Masseras / skred 
Planområdet befinner seg i et område med tykke marine avsetninger. I alle områder med marine 
avsetninger kan det finnes kvikkleire. Før det igangsettes byggetiltak eller terrenginngrep i områder med 
marin leire må det dokumenteres at grunnen er stabil eller lar seg stabilisere. Dette er sikret i 
bestemmelsene. 
14. Kulturminne/‐miljø 
Planforslaget sikrer fredet gravhaug sør for helsetunet og sikrer ryggen gravhaugen ligger på. 
44. Ulykke i av‐/påkjørsler 
Det er risiko for ulykker i avkjørsler. Lav fart og god sikt i avkjørsler tilsier lav ulykkesrisiko. Ingen tiltak 
45. Ulykke med gående/syklende 
Gangveg langs adkomstveg og kryssing på enkelte punkter. Det er risiko for ulykker. Det er ingen forhold 
ved gangveg eller kjøreveg som tilsier høyere risiko enn ved andre gangveger. Vegen vil ha lave 
trafikkmengder og lavhastighet. Ingen tiltak. 
46. Ulykke ved anleggsgjennomføring 
Ingen forhold tilsier at det er større risiko for ulykke enn for tilsvarende anleggsarbeid. HMS for 
anleggsperioden og byggetomten må særskilt fokus. Byggherren må informere om farlig arbeid, sikre 
byggetomten og ha gode informasjonsrutiner. Underentreprenører må bli underlagt byggherrens HMS 
planlegging. 
47. Andre ulykkespunkter 
Det er risiko for ulykker ved parkering langs adkomstveg og rygging fra parkeringsplass ut i adkomstveg. 
Rygging ut i vegbane er uheldig, men med tanke på lav hastighet og god sikt anses løsningen til å ha lav 
ulykkesrisiko. Egen gangveg tilsier også at risiko for ulykker er lav. Ingen tiltak. 
 
 
Barn og unge 
Planforslaget anses ikke å være i konflikt med de rikspolitiske retningslinjene for barn og unge. 
 
Grønnstruktur/friluftsliv  
Planforslaget har ingen innvirkning på eksisterende grønnstruktur og friluftsliv. Planforslaget sikrer trygg 
adkomst til friområdet. Del av eksisterende regulert friområde omreguleres til offentlig tjenesteyting, noe 
som er i tråd med dagens bruk av området.  Dette er totalt 976 kvm som omreguleres fra friområde til 
henholdsvis offentlig tjenesteyting (809 kvm) og Offentlig fortau (167 kvm). 
 
Naturmangfold 
Planforslaget anses og ikke å ha innvirkning på dyre- og planteliv. 
 
Estetikk 
Planforslagets endringer i forhold til dagens reguleringsplan er så små at det ikke gir nevneverdige 
konsekvenser for estetikk.  
 
Landskap 
Planforslagets vil ikke gi konsekvenser for landskapsbildet.  
 
Eksponering/fjernvirkning 
Planen vil ikke gi endret fjernvirkning. 
 
Sikring av jordressurser (jordvern) 
Planforslaget berører ikke eksisterende eller framtidig landbruksområder. 
 
Kulturminner og kulturmiljø 
Planforslaget sikrer fredet gravhaug sør for helsetunet og sikrer ryggen gravhaugen ligger på. 
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Skole-, barnehage og institusjonsbehov 
Planforslaget har ingen direkte innvirkning på skole og barnehagesituasjonen, men sikrer trygg ferdsel for 
elevene i nærområdet. Planforslaget ivaretar behovet for utbygging av eksisterende helsetun. 
 
Transportbehov 
Planforslaget vil ikke medføre økt transportbehov 
 
Vann og avløp 
Planen vil medføre en svært liten ekstra belastning på spillvannsnettet. 
 
Energiforbruk  
Økt bebyggelse vil medføre økt energibruk. Nybygg vil bli tilknyttet fjernvarme. 
 
Sol / skyggeforhold  
Planforslaget vil ikke ha negativ virkning på sol/skyggeforhold for nabobebyggelsen. 
 
Støy 
Det planlegges ikke støyende funksjoner innenfor planområdet. 
 
 

6. MEDVIRKNING / FORHÅNDSUTTALELSER  

Kunngjøring, varsel om oppstart 
Oppstart av planarbeidet ble kunngjort i Eidsvoll Ullensaker Blad lørdag 29.04.17 og berørte naboer og 
organisasjoner varslet pr post/e-post den 24.04.17. Frist for innspill er satt til 3 uker etter varsling. 
 
Innkomne innspill 
Se alle innspill i vedlagte Merknadsskjema. 
 
Offentlige instanser: 
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
 
Innspill Kommentar 

Det må utarbeides reguleringsbestemmelser som 
fastsetter restriktive maksimumsnormer for 
etablering av parkeringsplasser. Dette for å bidra til 
å bremse veksten i biltrafikk, i tråd med nasjonale 
klimamål. 

Reguleres begrenset med parkeringsmuligheter 
innenfor planområdet. 
Kun for å ivareta besøksbehov på Helsetunet. 

 
Akershus Fylkeskommune 
 
Innspill Kommentar 

Det er registrert en fredet gravhaug i planområdet, 
sør for helsetunet på grensen mellom offentlig 
bygg og friområdet. 

 

Gravhaugen og en sikringssone på 5 meter omkring 
må markeres på plankartet med en hensynssone d. 

Tatt til følge 
Markert med båndleggingsone i plankartet og tatt 
med i bestemmelsene. 

Fylkesrådmannen ber videre om at ryggen 
gravhaugen ligger på må markeres med en 
hensynssone c, for bevaring av kulturmiljøet. 

Tatt til følge 
Markert med hensynsone bevaring i plankartet og 
tatt med i bestemmelsene. 

Fylkesrådmannen ber om at hensynet til universell Tatt til følge 
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utforming ivaretas i det videre planarbeidet. Ivaretas i byggeprosessen gjennom kravene i PBL. 

 
Eidsvoll Kommune v/Kommunalteknikk 
 
Innspill Kommentar 

Før arbeidet igangsettes må det utarbeides 
detaljplaner for ny trafikkløsning. 

Tatt til følge 
Ivaretatt i bestemmelsene. Detaljplaner må 
godkjennes av Kommunalteknikk før arbeidet kan 
starte. 

Forutsettes at ny trafikkløsning ikke medfører økte 
driftskostnader for kommunalteknikk. 

Avtale internt i kommunen? 

Det må utarbeides tekniske detaljplaner for 
omlegging av eksisterende VA‐anlegg som blir 
berørt av byggearbeidene. 

Tatt til følge 
Ivaretatt i bestemmelsene. Utarbeides før det kan 
iverksettes arbeider 

 
 
 
Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) 
 
Innspill Kommentar 

Planområdet befinner seg i et område med tykke 
marine avsetninger (jf. NGUs løsmassekart, 
www.ngu.no). I alle områder med marine 
avsetninger kan det finnes kvikkleire. Før det 
planlegges byggetiltak eller terrenginngrep i 
områder med marin leire må det dokumenteres at 
grunnen er stabil eller lar seg stabilisere 
(områdestabilitet). 

Tatt til følge. 
Ivaretatt i bestemmelsene. 
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