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A. Formål med planen 

Hensikten med planarbeidet er å utvikle «Gartneritkvartalet» i Vestby sentrum til boligbebyggelse.  

Kvartalet omkranses av Kirkeveien, Senterveien og Vestbyveien. Kvartalet er i 

områdereguleringsplan for Vestby sentrum avsatt til «boligbebyggelse – blokkbebyggelse» og er 

benevnt B3 og B4. Det er i områdereguleringsplanen satt krav om felles planlegging for B3 og B4.  

Det legges opp til at det vil kunne bygges oppimot 400 leiligheter innenfor planområdet. 

 

B. Planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet 

Feltene B3 og B4 har samlet et areal på cirka 13.000 m2. Det følger av områdereguleringsplanen for 

Vestby sentrum at: «Dersom det ikke foreligger teknisk detaljplan godkjent av veieier for 

tilgrensende veiareal, skal detaljreguleringen omfatte dette veiarealet». Tilgrensende veier er 

dermed inkludert i forslag til planområde, som med dette er på total cirka 26.000 m2.  

Forslag til planavgrensning følger områdereguleringsplanens fortausgrenser mot omkringliggende 

felter. Forslag til planavgrensning er vist på nedenstående kart: 

 

 
Forslag til planavgrensning vist på plankartet for områdereguleringsplanen for Vestby sentrum. 
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Forslag til planavgrensning vist på grunnkartet for Vestby sentrum. 

 

«Gartnerikvartalet» ligger sentralt i Vestby sentrum mellom Vestby storsenter og Vestby stasjon. 

Utviklingen av kvartalet vil få en rekke virkninger for sentrumsområdet som helhet. Det forventes at 

planarbeidet vil få følgende virkninger for det øvrige sentrumsområdet: 

- Trafikk: Med cirka 400 nye boliger i sentrum vil det bli skapt en del ny trafikk – både 

motorisert samt gange og sykkel. Det er i arbeidet med sentrumsplanen utarbeidet flere 

trafikkanalyser hvor Gartnerikvartalets potensial for utbygging er lagt inn.  

- Teknisk infrastruktur: Det forutsettes i sentrumsplanen at det skal innbetales til kommunens 

infrastrukturfond basert på m2-BRA. Tiltaket vil dermed bidra til at kommunen kan 

opparbeide en del av den offentlige tekniske infrastrukturen som er regulert i 

områdereguleringsplanen.  

- Byliv: Med opp imot 400 nye boliger i Vestby sentrum vil det skapes grunnlag for økt handel 

og byliv i Vestby sentrum. Nye boliger vil ligge i gangavstand til både Vestby storsenter, 

Vestby stasjon og eksisterende handelsområde i Vestby sentrum.  

- Park- og grøntområder: Det er i områdereguleringsplanen for Vestby sentrum regulert inn en 

offentlig gang- og sykkelforbindelse fra Vestbyveien til Senterveien. Gang- og 
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sykkelforbindelsen vil knytte sentrum og storsenteret bedre sammen, og det vil kunne 

opparbeides et nytt og attraktivt offentlig parkområder i tilknytning til dette.  

- Skole- og barnehagekapasitet: Utbyggingen vil ha konsekvenser for kommunens 

barnehage- og skolekapasitet.  

 

C. Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 

Sentrumsplanen gir føringer for varierte høyder og høy utnyttelse, samtidig som planen ikke er 

styrende for valg av bebyggelsesstruktur. 

Det legges opp til at «Gartnerikvartalet» utbygges som ett storkvartal som følger regulerte 

fortauskant/feltets yttergrenser og omkranser Gartnerikvartalet mot de omkringliggende veiene. 

Kvartalsbebyggelsen samsvarer godt med kommunens egne illustrasjoner og føringene i 

sentrumsplanen for dette området.  

 
Bebyggelsen foreslås opparbeidet som ett storkvartal. 

 

Kvartalsbebyggelsen er en urban typologi som gir god utnyttelse av tomten og samler utearealet i 

et stort sammenhengende område. Samtidig er bygningstypologien fleksibel idet den kan deles inn 

i byggetrinn, settes sammen av ulike bygningskropper og tilpasses til ulike leilighetsløsninger. 

Kvartalet skaper i tillegg et tydelig definert boligområde med klare overganger mellom offentlige 

og private oppholdsarealer. 
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En sammenhengende kvartalsbebyggelse med en dybde på 14 meter vil skape et gårdsrom på 

cirka 5.500 m2. Regulerte offentlige gang- og sykkelvei foreslås ført gjennom storkvartalet slik at det 

skapes en ny forbindelse mellom Vestby storsenter og Vestby sentrum/stasjon.  

Det foreslås opparbeidet et grønt gårdsrom.  

 

 

D. Utbyggingsvolum og byggehøyder 

Områdereguleringsplanen for Vestby sentrum setter følgende rammer for utbyggingen på feltene 

B3 og B4: 

 

Feltnavn Område-

areal 

%-BRA 

maks 

Maks 

høyde 

Min. 

høyde 

Etasjer 

maks 

Etasjer 

min 

Maks 

m2-BRA 

Min m2-

BRA 

B3 8.511 240 24 12 8 4 20.426 13.618 

B4 4.565 240 24 12 8 4 10.956 7.304 

 

 

Det er i sentrumsplanen lagt opp til at ny bebyggelse opparbeides med varierte høyder. Kvartalet 

foreslås opparbeidet med 2-9 etasjer: 
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Maksimal BRA for B3 + B4 er 31.382 m2. Foreløpige skisser viser cirka 31.500 m2, og det legges 

dermed opp til at området reguleres i henhold til maksimal utnyttelse.  

 

 

1  

Bebyggelsen opparbeides 

som et storkvartal som 

følger omkransende veier 

og slutter seg rundt et stort 

åpent gårdsrom.  

2  

Høydene tilpasses slik at 

hjørnet mot sør-vest blir det 

laveste. Med dette skapes 

det gode solforhold i 

gårdsrommet. Hjørnet mot 

sentrum trappes også ned 

og skaper en 

imøtekommende 

overgang mot broen og 

stasjonen.  

3  

Taket terrasseres slik at det 

skapes takterrasser for 

uteopphold. Passasjen 

gjennom kvartalet er 

plassert som en snarvei  

mellom sentrum og 

storsenteret.   
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Det legges opp til en stor utbygging på tomten, og for å skape fleksibilitet og realisme i prosjektet er 

det lagt opp til at utbyggingen vil kunne deles opp i flere byggetrinn: 

 

 

E. Funksjonell og miljømessig kvalitet 

I forbindelse med utarbeidelse av sentrumsplanen har Vestby kommune jobbet med en 

gateplan for Vestby sentrum. Sentrumsplanens gatesnitt er regulert inn på bakgrunn av 

denne, og det er lagt føringer om at fasader på nye bygninger følger gateforløpene. Med 

foreslåtte storkvartal følger prosjektet opp disse føringene, og bidrar til at det kan skapes 

gode bygater som er mer attraktive for gange og sykkel enn dagens veier.   

Det er foreløpig lagt opp til at bebyggelsesstrukturen trekkes noe inn fra regulerte 

fortauskant, for å gi plass til forhager og nedkjøring til parkeringskjeller.  

Det vil kunne etableres inngang til leilighetene både direkte fra gateplan samt fra 

kvartalets grønne gårdsrom via den offentlige gangforbindelsen gjennom kvartalet. 

Adkomstene vil bli universelt utformet. Leiligheten vil for øvrig få direkte adkomst fra 

parkeringskjelleren.  
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I kvartalets gårdsrom vil det kunne opparbeides fellesfunksjoner eventuelt i forbindelse 

med en sentralt plassert nedgang til parkeringskjelleren.  

Bebyggelsen er foreslått terrassert med grønne takterrasser.  

 

Bebyggelsen følger- og henvender seg til de omkringliggende gatene. Gangforbindelsen skaper en direkte 

forbindelse mellom sentrum og storsenteret, og bidrar til at disse knyttes tettere sammen. Taket terrasseres med 

mulighet for grønne takterrasser.  

 

F. Tiltakets virkninger på, og tilpasning til, landskap og omgivelser 

Tomten ligger på en kolle med store høydeforskjeller. Fra krysset Kirkeveien/Vestbyveien stiger 

terrenget cirka 10 meter opp mot Senterveien.  Det er i utgangspunktet foreslått at terrenget jevnes 

ut slik at dette er på nivå med omkringliggende gater. Dette for å få fasader som henvender seg til 

gateplan, samt for å muliggjøre at den offentlige gangveien gjennom kvartalet kan få universell 

utforming samt gi en direkte forbindelse mellom sentrum og storsenteret.  

Dette betyr at tiltaket vil kreve at det sprenges fjell, og at det kjøres masser vekk fra tomten. Forhold 

omkring massebalanse vil derfor være et sentralt tema som må utredes nærmere.  
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G. Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer, 

og pågående planarbeid 

«Gartnerikvartalet» er i gjeldende kommuneplan avsatt til sentrumsformål og er i 

områdereguleringsplan for Vestby sentrum regulert til «Boligbebyggelse – blokkbebyggelse». Det er 

områdereguleringsplanen som er styrende for «Gartnerikvartalet», men følgende av 

kommuneplanens bestemmelser er fortsatt gjeldende for denne planen: 

§ 4 Utbyggingsavtaler, § 6 Leke- og uteoppholdsareal, § 7 Parkering, § 9 Skilt og reklame og § 12 

Støy.  

Kommuneplanens krav om leke- og uteoppholdsarealer tilsier at det må etableres MUA = 30 m2 pr. 

boenhet. Med 400 leiligheter vil dette tilsvare en samlet MUA = 12.000 m2. Dette er et svært høyt 

krav til MUA, som vil kreve at hele tomten benyttes til uteoppholdsareal. Det vil være nødvendig at 

dette kravet diskuteres i forbindelse med oppstartsmøtet.  

Områdereguleringsplanens bestemmelser er gjeldende for denne planen. Det vil være viktig at 

følgende temaer utredes nærmere: 

- Overvann 

- Terreng og utomhusarealer 

- Massebalanse 

- Støy 

- Fasadeutforming 

- Grunnforhold 

 

H. Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet 

Planen legger opp til transformering og fortetting i et sentralt byområde med kort vei til 

servicefunksjoner og viktig infrastruktur, i tråd med kommunale, regionale og statlige føringer.. 

Planen vil skape nye attraktive og sentrumsnære boliger, noe som vil bidra til å styrke Vestby 

sentrum.  

 

I. Hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å forebygge risiko og 

sårbarhet 

Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen skal forhindre at det gjennom arealdisponering 

introduseres ny risiko og sårbarhet i samfunnet. Det bør unngås at det brukes arealer som 

inneholder uønsket risiko og sårbarhet, eller risikoen må tilpasses på en slik måte at risiko og 

sårbarhet unngås, for eksempel gjennom utforming/dimensjonering av bygninger (regjeringen.no). 

Relevante temaer for samfunnssikkerhet som knytter seg til planarbeidet må kartlegges gjennom 

planarbeidet. Umiddelbart vil temaene hovedsakelig knytte seg til grunnforhold, fremkommelighet 

for utrykningskjøretøy, miljømessige aspekter så som støy samt utforming av ny bebyggelse.  
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J. Berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om planoppstart 

Foreløpig er offentlige organer er vurdert å omfatte:  

- Statens vegvesen 

- Akershus fylkeskommune 

- Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

- NVE 

- MOVAR 

- Bane NOR (eventuelt) 

- Relevante lag og foreninger (avklares med kommunen) 

En vurdering av hvilke naboer som berøres av tiltaket vil bli gjort i dialog med Vestby kommune.  

 

K. Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, 

festere, naboer og andre berørte 

Krav til medvirkning følger av plan- og bygningsloven. Berørte parter vil ha mulighet for å uttale seg 

i forbindelse med varsling om oppstart samt når planen legges ut til offentlig ettersyn. Det vil være 

hensiktsmessig at det arrangeres et åpent informasjonsmøte for berørte parter i forbindelse med 

offentlig ettersyn av planen. Eventuelt kan det bli aktuelt med et dialogmøte med naboer i 

forbindelse med utarbeidelse av planforslaget.  

For å få til en god prosess, og en best mulig detaljreguleringsplan, vil det være viktig med tett 

dialog med kommunen. På oppstartsmøtet vil rammer, krav og forventninger til planprosessen bli 

avklart. I forbindelse med utarbeidelse av planforslaget vil det være hensiktsmessig med møter som 

sikrer en løpende dialog med kommunen.  

Forslag til fremdriftsplan er vist i nedenstående skjema: 

Milepæl Aktivitet Dato 

1 Innsendelse av planinitiativ 10.8.2018 

2 Oppstartsmøte 17.8.2018 

3 Varsel om oppstart 24.8.2018 

4 Dialogmøter med kommunen Løpende 

5 Innsendelse av førsteutkast til planforslag 1.2.2019 

6 Kart- og bestemmelsesmøte 8.2.2019 

7 Innsendelse av endelig planforslag 1.3.2019 

8 1. gangsbehandling  April 2019 

9 Offentlig ettersyn (6 uker) April og mai 2019 

10 Informasjons/medvirkningsmøte Mai 2019 

11 Vurdering av merknader Mai 2019 

12 Justering av planforslag Juni 2019 

13 Innsendelse til sluttbehandling Juli 2019 

14 2. gangsbehandling og vedtak i kommunestyret August  2019 
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L. Vurdering av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredning 

I henhold til forskrift om konsekvensutredninger § 4 skal forslagsstiller vurdere om planen eller tiltaket 

omfattes av forskriftens § 6, § 7 eller § 8.  

 

Forslagsstiller har vurdert planens formål og innhold opp imot forskriftens vedlegg 1 og 2, og det er 

vurdert at planen ikke faller inn under planer og tiltak som skal ha planprogram og 

konsekvensutredning. Det er således vurdert at det ikke vil være behov for at tiltaket 

konsekvensutredes.   

 

 

 

M. Hva tilfører prosjektet Vestby sentrum? 

Parkering 

Det er i sentrumsplanen stilt krav om 0,6 parkeringsplasser for leiligheter under 50 m2, mens det for 

større leiligheter stilles krav om 1,2 parkeringsplasser pr. 100 m2 BRA bolig. Samtidig er det lagt opp 

til at private utbyggere kan benytte kommunens frikjøpsordning, som er satt 20 % lavere enn kravet 

til individuell opparbeidelse.  

Ordningen med frikjøp, og tilbudet om at kunne bruke denne med en norm som er 20 % lavere enn 

det individuelle kravet, er etablert for Vestby sentrum utfra et ønske om å samle parkeringen for 

sentrum i få rasjonelle og strategisk plasserte parkeringsanlegg. Vi mener at «Gartnerikvartalet» 

egner seg godt for både boligparkering til utbygging til tomten, samt som sentrumsparkering for det 

øvrige Vestby sentrum. Det er derfor i prosjektet foreløpig vist mulighet for at det etableres en 

parkeringskjeller på cirka 25.000 m2. Parkeringen etableres under bakkenivå, men ved å utnytte 

høydeforskjellene på tomten vil denne kunne etableres over fire etasjer:  

 

Det er vurdert at cirka 4.000 m2 av kjellerarealene må forbeholdes tekniske rom og boder. Dette gir 

et areal til parkeringskjeller på cirka 21.000 m2, noe som vil tilsvare i omegnen av 1.000 
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parkeringsplasser. Basert på foreløpige anslag for utbyggingsvolum og antallet av leiligheter, vil 

kravet til parkering for prosjektet ligge i omegnen 350-380 parkeringsplasser. Dette betyr dermed at 

det vil kunne opparbeides opp imot 650 offentlige parkeringsplasser til bruk for Vestby sentrum. 

Grøntarealer, møteplasser og byliv 

Det legges opp til at «Gartnerikvartalet» utvikles til et nytt attraktivt boligområde – i tråd med 

intensjonene i sentrumsplanen. Med full utbygging vil det kunne etableres 400 boliger. Økt 

befolkning i sentrumskjernen med kort vei til sentrums funksjoner vil i seg selv bidra til å skape økt liv i 

sentrum. I tillegg vil den nye gangforbindelsen og det grønne gårdsrommet bidra til nye 

møteplasser og økt tilgjengelighet i Vestby sentrum.   

 

N. Kontaktopplysninger tiltakshaver 

Guto AS v/Gunvald Andersen 

Guto En AS  

1540 Vestby 

Telefon: 901 14 660 

E-post: gunvald@dagu.no  

Org. nr.: 988 088 927 

 

O. Kontaktopplysninger forslagsstiller 

Arkitema Architects v/Simon Friis Mortensen 

St. Olavs gate 27 

0166 Oslo 

Telefon: 45 18 30 31 

E-post: sifm@arkitema.com  

Org. nr.: 943 857 644 

 

P. Forslagsstillers fagkyndighet 

Planen vil bli utarbeidet av: 

Simon Friis Mortensen 

Samfunnsgeograf/byplanlegger 

og 

Per-Olav Hagen 

Arkitekt MNAL 

Sentral godkjenning for Arkitema Architects er vedlagt planinitiativet.  

 

mailto:gunvald@dagu.no
mailto:sifm@arkitema.com
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Q. Kommunens veiledere 

Det bekreftes at kommunens veiledere «Private reguleringsplaner» (revidert sist 23.05.2018) og 

«Private reguleringsplaner innenfor områderegulering for Vestby sentrum» (6.1.2018) er gjennomgått 

av forslagsstiller.  

 

 

 

                                       





Sentral godkjenning av foretak for 
ansvarsrett etter plan- og 
bygningsloven

Sentral godkjenning for: ARKITEMA NORGE AS

Foretaket, med organisasjonsnummer 912315371, er gitt følgende sentrale godkjenning i medhold av plan- og
bygningsloven av 27. juni 2008 § 22-1 og forskrift om byggesak av 26. mars 2010 nr 488 (SAK10)

Prosjektering av Arkitektur i tiltaksklasse 3
Prosjektering av Utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 3
Prosjektering av Overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske
installasjoner) i tiltaksklasse 2

Godkjenningen er gyldig til 27.01.2017

Godkjenningen er bare gyldig dersom fastsatte gebyr for å inneha sentral godkjenning betales innen fristene.
Det gjøres oppmerksom på at sentral godkjenning for ansvarsrett skal trekkes tilbake ved alvorlige eller
gjentatte overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.
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