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PlanID 303533900: Forslag til detaljregulering av del av gbnr. 18/1 m.fl. Tynsåk, nye Vilberg 
skole. Planforslag til førstegangsbehandling. 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 og § 12-11 sendes forslag til «Detaljregulering av del av 
gbnr. 18/1-4 m.fl. Tynsåk, nye Vilberg skole» på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Plankart er 
datert 14.12.2021 og bestemmelser er datert 31.10.2021. 
 
 
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 avsatt til undervisning.  
 



 
Planforslaget er utarbeidet av IN’BY AS og Hent AS (totalentreprenør) på vegne av 
eiendomsforvaltningen i Eidsvoll kommune. 
 
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, dagens 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. Det kom inn fem merknader. Disse er oppsummert og 
kommentert i planbeskrivelsen, og er lagt ved i sin helhet.  



 
1.4.Beskrivelse av planforslaget 
Planområdet er på totalt 53,6 dekar, hvorav 43 dekar reguleres til undervisningsformål. Resterende 
areal reguleres til parkering, kollektivholdeplass, gang- og sykkelveg, kjøreveg og annen veggrunn. 
Innenfor undervisningsformålet er om lag 3,5 dekar i vest regulert med hensynssone for ras- og 
skredfare, og her kan det ikke bebygges eller gjøres terrengendringer.  
 
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 20%.  
 
Kollektivholdeplassen er planlagt og dimensjonert som et busstorg med plass til seks busser samtidig. 
 

 
 
Det planlegges parkering ut fra følgende norm: 
 



 
 
Parkeringsdekningen er basert på kommuneplanens parkeringsnorm, bortsett fra antall sykkelplasser 
som er justert til minimum 300 i stedet for 422 som antas å være et svært høyt antall sykkelplasser. 
Det er ikke sagt noe om antall plasser for kiss’n ride i kommuneplanen, men at det skal fastsettes i 
detaljreguleringen. Det er i bestemmelsene til detaljreguleringen sagt at minimum 15% av 
bilplassene skal ha mulighet for elbillading, og det skal også være mulig å lade elsykler. 25% av 
sykkelplassene skal være overbygd. 10% av parkeringsplassene for bil skal være tilpasset mennesker 
med nedsatt funksjonsevne.  
 
Plassering av bebyggelsen er bestemt ut fra geotekniske forhold, tomtens topografi og skolens 
behov. Uteområdene er lokalisert nord, vest og sør for bebyggelsen. 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 reguleres et bestemmelsesområde for renovasjon og varelevering, kalt «driftstunet». 
 
 

  
 
1.4.1.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. 
 
1.4.2.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, 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. 
 
1.4.3.Støy 
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. 
 
1.4.4.Grunnforhold 
Det ble utført geotekniske undersøkelser av Rambøll i 2016. Disse ble oppdatert i 2020 i henhold til 
ny veileder fra NVE. I tillegg er det utført nye grunnundersøkelser nordøst på tomten i 2021 for å 
kontrollere stabilitet mot den nordøstre ravinen som grenser til eiendommen da foreslått plassering 
av bygget ligger noe lenger mot nordøst enn det som ble forutsatt ved de første 
grunnundersøkelsene.  
 
Resultater fra grunnundersøkelsene viser at løsmassene i området består av et topplag av silt over 
middels fast leire til stor dybde. Topplaget oppe på platået har en mektighet på ca. 2-4 m og i bunnen 
av ravinen er topplaget med silt ca. 6 m tykt.  
 
 
Det er ikke påvist kvikkleire/sprøbruddmateriale på tomten eller utenfor planområdet ved 
grunnundersøkelsene. I geoteknisk notat datert 25.03.20 er områdestabilitet dokumentert ivaretatt i 
henhold til NVEs veileder 7/2014 og TEK 17 §7-3. Det er ikke krav til uavhengig kvalitetssikring av 
ivaretatt områdestabilitet. Det er allikevel foretatt en gjennomgang ved VSO Consulting AS som 
uavhengig tredjepart for å kvalitetssikre geoteknisk rapport fra Rambøll. VSO underbygger funnene i 
rapporten til Rambøll og argumenterer at de i noen tilfeller fremstår som noe konservative.  
 
Figur 1 viser området med tilfredsstillende stabilitet i dagens situasjon. Tiltak på området kan endre 
situasjonen og det stilles derfor krav til ytterligere geotekniske undersøkelser i forbindelse med 
byggesaken.  
 
På reguleringsplannivå skal områdestabilitet avklares, og den er tilfredsstillende. Lokal stabilitet er 
ikke god nok på området som er regulert med hensynssone ras- og skredfare og der er det ikke mulig 
å bygge, gjøre terrengendringer eller annet som kan påvirke stabiliteten i skråningen. Dette er sikret i 
bestemmelsene og ivaretatt med en egen hensynssone. 
 



 
Figur 1. Område med tilfredsstillende stabilitet ved dagens situasjon 
 
I geoteknisk rapport datert 11.03.21 skriver Rambøll: «Dersom det planlegges etablere bygg utenfor 
området markert med tilfredsstillende stabilitet i dagens situasjon, må det utføres betydelige 
terrenginngrep som stabiliserer skråningene.» I planforslaget ligger deler av idrettshallen utenfor det 
grønne området. Dette er en lett konstruksjon og det er vurdert dithen at kompensert 
fundamentering vil ivareta krav om stabilitet til tross for at bygget ligger delvis utenfor den grønne 
sonen. Dette underbygges av vurdering fra VSO som tilsier at foreslått plassering kan gjennomføres, 
uten å risikere skråningens stabilitet.  
 
Det er påvist fare for setninger på tomten. For å få et bedre grunnlag for setnings- og 
stabilitetsberegninger, samt å optimalisere fundamenteringsløsning og eventuelt omfang av 
geotekniske tiltak, skal det som grunnlag for detaljprosjektering utføres supplerende 
grunnundersøkelser i planområdet. 
 
I detaljprosjekteringen vil det også bli utført supplerende stabilitetsberegninger og -vurderinger, slik 
at både plassering av bygninger og stabiliteten i skråningene ned mot bekkedalene blir ivaretatt iht. 
til krav i TEK17 og Eurokoder. Alle tiltak skal vurderes av geoteknisk fagkyndig før iverksetting. 
Sikkerhet mot skred i bratt terreng skal dokumenteres at er ivaretatt i byggesaken, i henhold til 
TEK17 § 7-3.   
 
1.4.5.ROS-analyse 
Det er gjennomført ROS-analyse hvor det anbefales risikoreduserende tiltak for identifiserte 
uønskede hendelser. Følgende kategorier har identifisert mulig uønskede hendelser: skred, vassdrag, 
landbruksområder, vannforsyning, ulykker og jordflytting. For mer informasjon, se vedlagte ROS-
analyse.  
 
1.5.Forholdet til gjeldende planer og retningslinjer 
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. 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. 
 
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. Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel og områderegulering for Vilberg.  
 
Nasjonale og regionale mål og føringer for jordvern er skjerpet, og som et avbøtende tiltak for tap av 
dyrka mark er det stilt krav om jordflytting slik at matjorda kan gjenbrukes på et annet sted i 
kommunen. Det vil utarbeides en masseforvaltningsplan før detaljreguleringen sluttbehandles.  
 
 
2.2. 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. 
Kollektivholdeplassen er tydelig adskilt fra gang- og sykkelvegen, og elevene vil ikke komme i konflikt 
med skolebussene som stopper ved skolen. 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. Parkering og varelevering/renovasjon er plassert adskilt fra skolens 
oppholds- og aktivitetssoner. 
 
2.3. Grunnforhold 
Det er utført geotekniske undersøkelser som viser at stabiliteten for den vestre delen av 
planområdet ikke er god nok. Det er derfor lagt inn faresone for ras- og skred i plankartet, og det er 
tatt inn bestemmelser som legger føringer for bruken av dette området. Det kan ikke bebygges eller 
gjøres terrengendringer. Trær, busker og bunnvegetasjon bidrar til å stabilisere terrenget og skal ikke 
fjernes, og området skal heller ikke belastes av anleggstrafikk, mellomlagring av masser eller annet 
som kan påvirke stabiliteten i skråningen. 



 
Det er ikke påvist kvikkleire eller løsmasser med sprøbruddegenskaper. 
 
Av planforslaget fremkommer det at deler av bygget ligger utenfor sonen med tilfredsstillende 
stabilitet i dagens situasjon. Plasseringen er vurdert av VSO og konklusjonen var at det er mulig å 
plassere idrettshallen som foreslått, så lenge man gjør de nødvendige terrengendringer. Krav til 
videre prosjektering av foreslått løsning er ivaretatt av TEK 17 §7-3.  
 
I detaljprosjekteringen vil det bli utført supplerende stabilitetsberegninger og -vurderinger, slik at 
både plassering av bygninger og stabiliteten i skråningene ned mot bekkedalene blir ivaretatt iht. til 
krav i TEK17 og Eurokoder. Alle tiltak skal vurderes av geoteknisk fagkyndig før iverksetting. Sikkerhet 
mot skred i bratt terreng skal dokumenteres at er ivaretatt i byggesaken, i henhold til TEK17 § 7-3.  
Det er lagt inn rekkefølgebestemmelse om at det skal gjøres ytterligere geotekniske undersøkelser 
før det gis igangsettingstillatelse.  
 
2.4. Arealbehov 
Det er redegjort for et arealbehov på 47 dekar på bakgrunn av tomtens topografi, utforming og 
grunnforhold og for å sikre gode og funksjonelle utearealer for elevene, samt ta høyde for en fortsatt 
befolkningsvekst og utvidelse av skolen. Det er blant annet ikke mulig å få til universelt utformede 
utearealer i området ned mot ravinen i vest. I tillegg kommer arealene til kollektivholdeplass og 
gang- og sykkelveg.  
 
3. Alternativer 

 
Planforslaget legges ut på høring og offentlig ettersyn. Plankart er datert 14.12.2021 og 
bestemmelser er datert 31.10.2021.  
 
4. Konklusjon 

 
På bakgrunn av overstående vil kommunedirektøren anbefale at planforslaget legges ut på høring og 
offentlig ettersyn. Plankart er datert 14.12.2021 og bestemmelser er datert 31.10.2021.  
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Hovedutvalg for næring, plan og miljø 18.01.2022: 
 
Behandling: 
Forslag fra SP:, foreslått av Haakon Skramstad, Senterpartiet 
 
Planen avvises. Planen tar ikke hensyn til jordvern og følger ikke områdeplanens forventning om å 
redusere bruken av arealet. De geotekniske forholdene er usikre og det er spesielt viktig å hensyn ta 
dette gitt tiltakets art. Det finnes annet tilgjengelig areal som er formålstjenlig skoletomt. 
 
 
Votering: 
 
Forslaget fra SP fremmet av Haakon Skramstad (SP) ble satt opp mot kommunedirektørens 
innstilling, og fikk 5 stemmer (SP 4 og PP 1) og falt. 
 
 
HNPM- 22/09 Vedtak: 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 og § 12-11 sendes forslag til «Detaljregulering av del av 
gbnr. 18/1-4 m.fl. Tynsåk, nye Vilberg skole» på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Plankart er 
datert 14.12.2021 og bestemmelser er datert 31.10.2021. 
 
 
 
 


