
Vestby kommune  

Vestby stasjon, innfartsparkering - Detaljregulering - Planbestemmelser 
Egengodkjent av kommunestyret 10.5.2010 
 
 
§ 1 Fellesbestemmelser 
 
Rekkefølge 
I forbindelse med arbeid på byggetrinn 1 på område o_P skal adkomst til gnr 8 bnr 11 
opparbeides. 
 
Overvann  
Det skal dokumenteres at overvannsløsningene er utformet og dimensjonert slik at avrenningen 
per tidsenhet fra område o_P ikke overstiger dagens avrenning før det gis igangsettingstillatelse i 
område o_P. 
 
Støy 
Grenseverdiene for utendørs støy i tabell 2 i retningslinjen T-1442 Behandling av støy i 
arealplanlegging skal gjelde ved ny bebyggelse. Om nødvendig skal avbøtende tiltak 
gjennomføres.  
 
Støy fra tekniske installasjoner og næringsvirksomhet i form av varelevering, musikkaktiviteter 
og lignende, skal for berørte boliger tilfredsstille kravene som stilles til støy fra tekniske 
installasjoner i Norsk standard NS 8175, tabell 4 klasse C. 
 
Støygrensene i tabell 4 i retningslinjen T-1442 Behandling av støy i arealplanlegging for støy fra 
bygge- og anleggsvirksomhet skal gjelde for driftstid mindre enn 6 uker. Det skal foretas en 
skjerping av støygrensene ved lengre driftstid som vist i tabell 6.  
 
Universell utforming 
Alle anlegg skal ha universell utforming. Det skal opparbeides trygge og logiske ledelinjer som 
kan sees av svaksynte og føles av blinde. Stigningsforhold for gående skal være maksimum 1:20. 
Der dette ikke er gjennomførbart kan mindre partier ha brattere stigning, maksimalt 1:15. 
Fortauskanter som skal krysses skal ikke være høyere enn 2 cm. Det skal benyttes planter som 
ikke er allergifremkallende. Sju av de plassene innenfor område o_P som ligger nærest jernbanen 
skal utformes og reserveres bevegelseshemmede. Én parkeringsplass innen område B/F/K skal 
reserveres for bevegelseshemmede. Parkeringsplasser for bevegelseshemmede skal ha en 
størrelse på minst 4,5 x 6,0 meter. Områder for gående skal ha en blendfri belysning på minst 20 
lux. Hovedinngang skal markeres tydelig og ha en blendfri belysning på minst 300 lux. 
 
 
§ 2 Bebyggelse og anlegg 
Området kan benyttes til bolig, forretning og /eller kontor. Første etasje tillates ikke benyttet til 
boligformål. Bebygd areal %-BYA = 20 %. Området skal ikke ha adkomst fra Vestbyveien.  
 



 
§ 3 Veg 
Gang- og sykkelveg skal være offentlig. 
 
 
§ 4 Parkeringsplass 
Parkeringsplassen o_P skal være offentlig. Mellom parkeringsrekkene skal det opparbeides 
grønne rabatter med trær og /eller busker.  
 
 
§ 5 Hensynssone - bevaring av kulturmiljø 
Bevaringsverdig bygning er merket på plankartet. Denne kan utvendig istandsettes og tilbygges, 
men det forutsettes at husets målestokk, takform, taktekking, dør- og vindusutforming, 
materialbruk og farger opprettholdes eller tilbakeføres til opprinnelig karakter. Så vidt mulig skal 
tilbakeføring tilstrebes.  
 
Alle arter nybygg skal gis en eksteriørutforming samt materialbruk som harmoner med den 
bevaringsverdige bygningen. Nybygg skal ha fasadekledning av trepanel.  
 
Det skal benyttes koblede, sidehengslede, utadslående vinduer med gjennomgående sprosser i 
ytre glass. Inngangsparti tilpasses lokal byggeskikk. Teglstein skal benyttes som taktekking. 
Farge på bygning tilpasses eksisterende miljø. 
 
Dersom et skadet hus erstattes med nybygg, kan kommunen gi pålegg om at den nye bygning må 
ha samme kotehøyde på gulv, gesims- og mønehøyde, takvinkel og møneretning som det 
opprinnelige bygg, dersom dette etter kommunens skjønn er nødvendig for å bevare stedets 
opprinnelige profil og miljøkvaliteter.  
 
 
 


