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SAKSUTREDNING:
Bakgrunn for saken:
Tidligere politiske vedtak:
Kommunestyret 20.06.16:
1. Ordfører gis fullmakt til å inngå avtale om kjøp av «Rimi-gården» gnr 9, bnr 77
for 37,5 millioner kroner ved at kommunen erverver 100% av aksjene i
Sentrumskvartalet AS. I tillegg til kjøpesummen kommer kostnader i
forbindelse med overdragelsen.
2. Kostnadene for erverv innarbeides i Handlingsprogram 2017-2020.
3. Rådmannen utarbeider skisse for flytting av bibliotek til første etasje,
kulturskole inn i bygget, og ser på muligheten for å etablere en ungdomskafe.
Skissene forelegges styringsgruppen for sentrumsplan.
Styringsgruppe Vestby Sentrumsplans 09.05.2017:
1. Mulighetsstudien gjennomføres etter alternativ B, med tillegg slik at eventuell
utvidelse bakover skal vurderes.
Kommunestyret 11.12.18
Handlingsprogram 2018-2021 datert 8. november 2017 med noen konkretiserte
endringer ble vedtatt. Endringene omfattet ikke Kulturkvartalet, som lå inne med
følgende tekst i HP:
«Kulturhuset» Rådhusgata 10-14
I handlingsprogrammet for 2017-2020 ble det bevilget 80 millioner kroner til
ombygging/tilrettelegging/bygging av kulturhus i 2018. Byggekomiteen skulle i
utrednings- og forprosjekt ta stilling til hvorvidt den foreløpige avsatte bevilgningen
var tilstrekkelig for å gjennomføre prosjektet.
Høsten 2017 ble det påbegynt et mulighetsstudie som hadde som formål å vise de
muligheter og begrensninger som tomten og eksisterende bygningsmasse gir, samt å
utarbeide forslag på hvordan det fremtidige kulturkvartalet kan løses best mulig
innenfor de premissene som foreligger. Mulighetsstudiet viser at dagens bygg ikke vil
tåle en utvidelse i høyde grunnet begrensinger på fundamentering og bærende
konstruksjoner. For å få inn de ønskede kulturfunksjonene så må det derfor enten
bygges et nybygg bakover på tomten i tillegg til eksisterende bygg, eller rive
eksisterende bygg og føre opp et nytt kulturbygg på tomten. Løsningen med riving og
påfølgende nybygg innebærer at det også kan bygges to etasjer med kontorarealer
øverst for å ta unna kommunens fremtidige arealbehov på kontorer.
Kommunen har i dag 238 ansatte som har arbeidssted i sentrum fordelt på rådhuset
og bankgården. Med den befolkningsprognosen som ligger til grunn for
handlingsprogrammet, vil antall ansatte øke betraktelig, selv om ny teknologi og
effektivisering vil kunne dempe behovet noe. Dersom behovet for ansatte øker likt
med veksten i antall innbyggere, må kommunen bygge 2000 m2 med kontorer de
neste 20 årene. Dersom effektivisering reduserer veksten til 60 % av økningen i
folketall må kommunen bygge 1200 m2 de neste 20 årene.

Side 2 av 10

Vestby kommune

Rådmannen er av den oppfatning at behovet antakelig vil ligge over 60 %, men
utover det er det vanskelig å anslå.
Rådmannen minner om at ved salg av Vestby skole må det skaffes lokaler til
Frivilligsentralen, noe det ikke er tatt høyde for i beregningene over. Det er etter
rådmannens oppfatning også et poeng at kommunen bør sette et eksempel ved å
utnytte de tillatte høydene i sentrumsplanen, og reise et signalbygg for
sentrumsutviklingen.
Ut i fra de ulike alternativene til kulturbygg anbefaler rådmannen løsningen med
nybygg inkludert to kontoretasjer. Foreløpig kostnadsanslag for dette er på 400
millioner kroner. Det bør settes av 25 millioner kroner i 2019 til prosjektering og
regulering, og 200 millioner kroner i 2020 og 175 millioner kroner i 2021 til bygging.
Et bygg på fem etasjer vil gi 2600 m2 med kontorer. Foreløpige prosjekteringer viser
at man med fem etasjer vil overskride høydekravene i sentrumsplanen.
Detaljprosjektering vil avgjøre om det er tilfellet, og politisk nivå må da eventuelt ta
stilling til om dispensasjon skal gis. Dersom det ikke er ønskelig å gi dispensasjon vil
kontorarealene reduseres med 1600 m2, og kostnadene med 50 millioner.
Rådmannen forutsetter at salg av tomter i sentrum skal være en viktig
finansieringskilde til prosjektet, og anbefaler at det kun gjennomføres prosjektering
før en har oversikt over hva salg av tomter gir av inntekter. Det er budsjettert med
124 millioner kroner i inntekter fra salg av tomter i 2018. Dersom det skulle vise seg
at man ved neste rullering av handlingsplanen ikke når disse inntektene, vil
kulturhus - prosjektet måtte revurderes.
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Kommunestyret 19.03.18
Det opprettes en byggekomite for kulturkvartalet og rådhusparken bestående av
følgende fem medlemmer:
Leder: Tom Anders Ludvigsen (Ap)
Nestleder: Eirin S Bolle (BYGDL)
Medlem: Tone Skretting (Sp)
Medlem: Pål Engeseth (H)
Medlem: Tore Hem (Frp)
Administrasjonens arbeid:
Prosjektet har utviklet seg siden starten, noe som har vært bakgrunnen til de
forskjellige politiske behandlingene og som er oppsummert i Rådmannens tekst til
HP 18 – 21.
Etter vedtatt handlingsprogram 2018 – 2021 har mulighetsstudiet fortsatt i tråd med
vedtatt beskrivelse. Dette har resultert i to ulike konseptretninger som må besluttes
før detaljreguleringen kan settes i gang for fullt.
Fremdriften er satt på et overordnet estimert nivå, og vil justeres etterhvert som
beslutninger tas og forutsetninger faller på plass.
Det er pr nå ikke benyttet annen innleid bistand enn utviklingen av mulighetsstudiet,
det vil bli nødvendig å i nær fremtid å engasjere konsulenter til utarbeidelse av
detaljreguleringsplanen. Det må også sees på å anskaffe innleid assisterende
prosjektleder for bistand under forprosjekt og engasjering av entreprenør.
Vestby Kommune har sendt inn søknad til Klimasats om støtte til å engasjere egen
miljøkoordinator for prosjektet. Hvis søknad blir innvilget vil dette også være en
ressurs som engasjeres andre halvdel av 2018.
Økonomiske konsekvenser:
Vedtatt budsjett er 400 mnok og er satt basert på en estimert kvadratmeterpris med
utgangspunkt i rivning og opparbeidelse av et nybygg på ca. 6000 kvm. Det er ikke
regnet på detaljkostnader for noen av alternativene, en detaljert kostnadsvurdering vil
først bli aktuelt på forprosjektnivå før man lyser ut en entreprisekonkurranse.
Vurdering:
3.1 Mulighetsstudiet
Mulighetsstudiet har arbeidet videre med løsningen som innebærer at dagens bygg
rives og erstattes med et nybygg inkludert to kontoretasjer. Det har blitt fokusert på
både det å skulle sette tilstrekkelige rammer for det fremtidige bygget på tomten, og
samtidig i størst mulig grad være i tråd med de overordnede trekkene i
områdereguleringen.
For å få inn de planlagte funksjonene er det nødvendig for større tomteareal enn det
som dagens bygg ligger på (Gnr/Bnr 9/77). Det er nødvendig å fradele en del av S8
(Gnr/Bnr 10/26) for å sikre tilstrekkelig tomteareal Mulighetsstudiet har sett på hvor
det vil være nødvendig å sette den nye tomtegrensen for å ha det arealet som
prosjektet trenger for å kunne gjennomføres. I vurderingen har det blitt sett mye til
områdereguleringens bestemmelser, til hvordan adkomst både for besøkende og
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varere kan løses og på hvordan bygget skal passe inn i det nye Vestby Sentrum som
er i startgropen nå.
Mulighetsstudiet viser to ulike konsepter for hvordan bygget kan løses. Konseptene
har ulik konsekvens for hvor det vil bli behov for å fradele S8, og gir ulike muligheter
for hvordan bygget kan løses. Det er behov for at det fattes en beslutning på hvilket
konsept Kulturkvartalet skal utvikles etter. Begge konseptene tar utgangspunkt i
beskrivelsen fra HP 18 – 25 med riving av dagens bygg og opparbeidelse av nybygg
på tomten og bakover. Men de to konseptene har ulik oppbygging og plassering av
funksjoner. Samt ulik tilnærming til fysisk plassering på tomten og arealbehov.
Parkering for sentrum generelt er ikke fullt ut avklart. Det er en sannsynlighet for at
det blir behov for parkeringskjeller, eventuelt at det blir felles parkeringskjeller for S8,
S6 og S9. Hvis det skal lages parkeringskjeller kun for Kulturkvartalet, eller
nedkjøringsrampe skal legges i tilknytning til tomten så vil det kreve areal.
Nedkjøringsrampe til parkeringskjeller er ikke tegnet inn for noen av konseptene,
men ca. arealbehov er kommentert i teksten. Dette arealet vi måtte ligge på
resterende del av S8.
Her beskrives de to konseptene på overordnet nivå, illustrasjonsskisser presenteres i
Byggekomitemøte.
Konsept A – Sammenhengende bygg:
Løsningen innebærer at nybygget utformes som et sammenhengene bygg i 5 etasjer
som strekker seg bakover på tomten. Dette medfører behov for at S8 fradeles i
forlengelsen av dagens tomtegrense mellom Kulturbygget og Rema bygget.
Gjenstående areal på S8 vil for dette konseptet vil utgjøre ca. 3 080 kvm inkludert del
av gate mot kulturbygget. Eventuell nedkjøringsrampe til underjordisk parkering vil
utgjøre et areal på bakkeplan og kjeller på ca. 400 m2.
Plantegning 1 etasje/situasjon for konsept A:
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Konseptet er et bygg med stort sammenhengende volum, med ganske lukkede
fasader mot vest og syd, mens fasaden mot parken blir åpen.
3D skisser som illustrerer hvordan bygget kan bli for dette alternativet:
Sett på skrå ovenfra:
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Sett fra parken:

De tre første etasjene vil benyttes til kulturformål med en tilhørende høyere
takhøyde. Etasje 4 og 5 vil benyttes til kontorformål.
Konseptet gir høy arealutnyttelse av tomten, men bryter også med et av de store
områdegrepene i områdereguleringen ved at kvartalsstrukturen brytes siden bygget
går over den regulerte g/s veien som bl.a. deler S6 og S8. Dette er et grep som det
vil være nødvendig å søke om dispensasjon for ifm. Detaljreguleringen, alternativt at
det søkes om mindre endring av områdereguleringen for det området. Byggets åpne
publikumsdel i 1. etasje henvender seg primært mot parken i nord og den regulerte
g/s veien øst for bygget.
Det er sett på adkomst for varelevering for konseptet, noe som er løsbart. Men det
går helt på marginene av hva som er minimum, slik at alternativet gir lite
handlingsrom for byggets utvikling, noe som må kunne forventes å gi utfordringer
under arbeidet med detaljregulering og senere prosjekteringen.
Konsept B – Todelt bygg:
Løsningen innebærer at nybygget som føres opp på tomten får en mer todelt løsning
som fordeler seg både på dagens tomt og inn på området bak dagens bygg. Dette
medfører behov for at en større del av S8 overføres til tomten til Kulturkvartalet.
Gjenstående areal på S8 vil for dette konseptet vil utgjøre ca. 2 500 kvm inkludert del
av gate mot kulturbygget. Eventuell nedkjøringsrampe til underjordisk parkering vil
utgjøre et areal på bakkeplan og kjeller på ca. 400 m2.
Plantegning 1 etasje/situasjon for konsept B:
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Konseptet er et bygg med et oppdelt volum og aktive fasader som er åpne rundt hele
på biblioteksdelen, mot parken og mot gangvei i øst på kultursaldelen.
3D skisser som illustrerer hvordan bygget kan bli for dette alternativet:
Sett på skrå ovenfra:
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Sett fra parken:

I den delen av bygget som blir liggende på dagens tomt er det skissert inn en
bygningskropp over 5 etasjer, der de to nederste er til kulturformål med høyere
takhøyde, og de tre øverste er tenkt til kontorformål. Bakover på den delen av tomten
som ligger inn på S8 er det tenkt en bygningskropp over 3 etasjer med høy takhøyde,
kun til kulturformål og kulturadministrasjon.
Konseptet åpner opp for at kvartalsstrukturen kan opprettholdes. Det skapes en åpen
plass sentralt i området som deler de to bygningskroppene som, kombinert med
lavere høyde på deler av bygget, gir bedre solforhold og flere gode uteområder også
på den siden av bygget. Ved å i tillegg trekke bygget litt mer i retning Rema-tomten
tydeliggjøres også den regulerte gjennomgående g/s veien som binder hele sentrum
sammen.
Dette alternativet muliggjør større aktive og åpne deler av 1.etg. slik at
Kulturkvartalets publikumsdel kan henvende seg til flere uteområder, avhengig av
hvor funksjoner plasseres og kan gi rom for å binde flere uteområder opp mot
parken.
3.2 Detaljregulering
Detaljreguleringen skal løses som en privat reguleringsplan. Det innebærer at
eiendom er oppdragsgiver/bestiller og kommer til å kontrahere eksterne konsulenter
til å utarbeide planforslaget. Konsulentene vil bli kontrahert når det er avklart hvilket
konsept prosjektet skal utvikles videre innen.
Detaljreguleringen skal inkludere hele S6, som Rema bygget også ligger på, og hele
parken. Dette forutsetter dialog med berørte naboer og ikke minst tett samarbeid
med Kommunalteknisk avdeling i forhold til parken. Parken og Kulturkvartalet er to
enheter som skal spille sammen og begge er essensielle for å skape et helhetlig og
aktivt sentrum.
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3.3 Overordnet fremdrift
Fremdriften for prosjektet er foreløpig på et helt overordnet nivå, som vil bli påvirket
av flere faktorer etter hvert som beslutninger tas, og det må forventes at den vil måtte
redigeres som en følge av det. Den foreløpige planen må derfor kun tas som en
veiliedene orientering:
-

Detaljregulering: Juni 2018 – Juni 2019
Anskaffelse prosjekteringsgruppe: Januar – Mars 2019
Forprosjekt: Mars – Juli 2019
Anskaffelse entreprenør: August – Desember 2019
Detaljprosjektering: Januar – februar 2020
Byggestart: Mars 2020
Byggetid, inkludert riving: Mars 2020 – Desember 2021

Konklusjon:
Konsept B er en tilnærming for prosjektet som ikke er i strid med
områdereguleringen, og som samtidig gir prosjektet et nødvendig handlingsrom som
det erfaringsmessig er stort behov for å ha når detaljer skal landes og konkrete
utfordringer som adkomst, parkering, mm skal løses. Konseptet gir muligheter for å
løse byggets funksjoner samtidig som det spiller på lag med uteområdet.
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