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Vestby kommune 

Meierikvartalet - Planbeskrivelse 
Utkast. 04.05.2018 

Formål 

Formålet med detaljreguleringen er å regulere inn ny bebyggelse med boliger og 
næring i felt S3 og S4 og uteområder og bevaring av bebyggelse i felt S2 i henhold til 
områdereguleringen for Vestby sentrum.  

 

Hovedinnhold 

Planen omfatter feltene S2, S3 og S4, tilliggende deler av Kroerveien og 
Sentrumsveien inkludert terrengmur og fortauene rundt planområdet. Prosjektet har 
fått navnet Meierikvartalet. 

Planområdet er 10 011 m2. Bruksareal over terreng er 10 300 m2. Under terreng 
viser illustrasjonsprosjektet ca 10 300 m2, men det er ikke sannsynlig at nederste 
parkeringsplan med bruksareal ca 3820 m2 blir bygget. Samlet bruksareal blir ca 
16 780 m2. 

Konsept 
Meierikvartalet skal medvirke til at Vestby får en mer bymessig karakter enn den 
typiske tettstedskarakteren stedet har i dag. Prosjektgruppen har lagt stor vekt på å 
lage gode og attraktive byrom. Dette er også en forutsetning for at bygningene skal 
bli attraktive for næringsvirksomhet. 
 
Prosjektillustrasjonene i planbeskrivelsen er ikke juridisk bindende når det gjelder detaljer, 
farger og materialbruk, men de viser regulerte volumer og løsningsprinsipper som er i 
henhold til reguleringsforslaget. Fargene på illustrasjonen kan variere etter skjermkvalitet og 
printerkvalitet. 
 

 
Illustrasjonsplan som viser de to nye bygningen langs Sentrumsveien og den nye skrå aksen 
mellom bygningene. 
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Byrommene forholder seg til og bygger opp under eksisterende byrom. Det er derfor 
ikke lagt inn ny bebyggelse på S2 og det legges inn en skrå akse fra S2 og ut mot 
Sentrumsveien. Her er det i dag en mye brukt forbindelse som binder sammen de to 
viktige uterommene Grønstadparken og det nye torget ved rådhuset.  
 

 
Snitt sett fra Sentrumsveien. Rådhuset vises med grått bak til venstre og Thorvaldsengården 
bak til høyre. 
 
Planforslaget har varierte høyder som tilsvarer 1 høy etasje mot rådhuset og 
Thorvalsengården og forøvrig 3, 4 og 5 etasjer. Det er høy 1. etasje med næring slik 
områdeplanen krever. Bolig i øvrige etasjer. 2-3 parkeringskjellere som også har 
boder og sykkelparkering for boligene og evt lager for næringen. 

 
Tverrsnitt sett mot sør med nytt torg der menneskene er plassert og park foran Rådhuset. 
Dette snittet viser bebyggelsen på sitt smaleste og laveste. 
 

 
Dette tverrsnittet er mot sør ved Kroerveien. Det viser Grønstad gård til venstre og 
Thorvaldsengården til høyre. Dette snittet viser bebyggelsen på sitt høyeste og bredeste. 
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Skråaksen 
Den skrå aksen fra Sentrumsveien til torget er en viktig del av hovedgrepet. Dette gir 
gode og varierte byrom og opprettholder viktige siktlinjer som gir en god forståelse av 
stedet.  
 

 
Den nye bebyggelsen sett fra Sentrumsveien gjennom skråaksen mot den nye parken som 
ligger mellom Thorvaldsengården og Rådhuset. I første etasje er det publikumsrettet 
virksomhet med god romhøyde og fasadene er åpne og aktive. Nytt fortau og sykkelvei ned 
Sentrumsveien. 
 
Nytt offentlig uterom – park - på S2 
Områdeplanen legger opp til bebyggelse mellom Rådhuset og Thorvaldsengården. 
Dette er ikke forenelig med typologien til hverken Rådhuset eller Thorvaldsengården. 
Rådhuset er av typologien frittliggende offentlig bygning i park og Thorvaldsengården 
er av typologien frittliggende villa i hage. Disse typologiene trenger luft rundt seg og 
helst også grønnstruktur helt inn til ytterveggen. I tillegg er det vanskelig å få til 
effektiv bebyggelse på S2 og det er vanskelig å få til gode sammenhenger mellom ny 
bebyggelse og nye byrom. Både med tanke på bevaringshensynene og det å skape 
gode nye byrom, anbefaler vi at dette området forblir ubebygget og at det blir regulert 
til park. 
 
Vi foreslår at parken skal fremstå som en grønn park med utemøblering og rikelig 
med beplantning. Rundt Thorvaldsengården skal parken utformes som et 
hageanlegg tilpasset bygningens arkitektoniske uttrykk og det tillates uteservering. 
Gjennom parken skal det etableres et fortau slik som i områdeplanen. Det skal 
selvfølgelig tillates adkomst til Thorvaldsengården og tilliggende del av Rådhuset. 
Det tillates også uteservering i tilknytning til Thorvaldsengården. 
 
Vi foreslår at det etableres en offentlig lekeplass for små og mellomstore barn i 
parken. Erfaring tilsier at å ha en attraksjon, for eksempel en lekeplass, er gunstig for 
å trekke folk til et område, spesielt hvis man kan får kjøpt kaffe, is og bakevarer rett i 
nærheten og det er utemøblering i tillegg. 
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Rådhusparken 
Den nye bebyggelsen har 3 etasjer mot det nye urbane parkrommet Rådhusparken. 
Vi oppfordrer kommunen til å opprettholde og eventuelt supplere det grønne slik at 
det i størst mulig grad går helt inntil fasadene på Rådhuset rundt hele, slik at dette 
offentlige bygget i parken opprettholdes med den typologi det er tenkt som.  
 
Kroerveien 
Et annet viktig byrom er området mot Kroerveien. Dette området er nordvendt, det er 
et skift i retninger og den nye bebyggelsen må aktivt forholde seg til den 
bevaringsverdige Thorvaldsengården. Dette er også hovedatkomsten til den nye 
bebyggelsen fra togstasjonen. Fasaden mot jernbanen er viktig «reklame» for 
kvartalet og for å synliggjøre de kvaliteter som er her.  
 
Bebyggelsen følger områdeplanens form, men med en større avstand til 
Thorvaldsengården. Bebyggelsen er i 5 etasjer ut mot Kroerveien. 
 
Gågata 
Den nye gågata består av varierte byrom fra Kroerveien og opp til Rådhusparken. 
Det er krav om aktive fasader med publikumsrettede virksomhet. Dette er løst hele 
veien, selv om terrenget stiger langs S3. Thorvaldsengården bidrar til gata, mens 
Rådhuset er mer stramt og lukket. Dette kompenseres ved at vi opprettholder 
plassen mellom Rådhuset og Thovaldsengården og ved at bebyggelsen trekkes 
tilbake fra gågata der det er smalest mot Rådhuset.  
 
Gågata er en urban opplevelse av rom som lukker og åpner seg og man kan komme 
til den fra forskjellige steder og vinkler, samtidig som vi ønsker å bygge opp under og 
opprettholde typologien til eksisterende bebyggelse. Med vårt grep for gågata, 
bebyggelsen og rommene langs denne, mener vi at dette blir et veldig fint og trivelig 
område i Vestby. 
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Her ser man fra Kroerveien og opp den nye gågata. Også her er det publikumsrettet 
virksomhet i første etasje med god romhøyde og fasadene er åpne og aktive. Trappa leder 
opp til det nye torget og gågata fortsetter opp og forbi Rådhuset til Rådhusparken. 
 
Åpen og aktiv 1 etasje 
Det reguleres krav om åpen og aktiv fasade og 4,6 meters etasjehøyde på gateplan. 
Et mindre areal kan få en lavere høyde, 4 m, for at boligplanene over skal 
sammenfalle. Kroerveien heves sannsynligvis og da øker etasjehøyden på det lavere 
næringsarealet tilsvarende. I lokaler på gateplan skal det etableres utadrettede 
funksjoner som forretninger, bevertning og servicevirksomhet. Det kan etableres 
innganger rundt hele kvartalet og i skråaksen.  
 
Terrenget skrår fra Kroerveien og opp til Rådhuset med ca 3,5 m. Mot gågata løses 
dette ved at det opparbeides et flatt parti langs fasaden og at terrenget tas opp i en 
slak terrengtrapp (for eksempel 12 cm opptrinn og 46 cm inntrinn) opp til 
torget/skråaksen. Se illustrasjonen over. Gågata langs Thorvaldsengården får 
omtrent samme plassering og stigning som dagens gangvei. Gågata vil på det 
høyeste ligge ca 0,5 m høyere enn dagens terreng i området nesten oppe ved 
Rådhuset. Forskjellen i stigning på flatt nivå/trapp og gågate tas opp i et skråbed. 
 
Mot Sentrumsveien løses terrengfallet ved at eventuelle innganger ligger enten 
øverst ved skråksen, eller nederst ved Kroerveien. Hvis lokalene deles mer opp, 
løses dette med innvendig rampe. Boliginnganger er helt uavhengig av resten av 
etasjene og kan plasseres slik at de kommer rett ut på terreng. Garasjeinnkjøring og 
dør til felles sykkelparkering skal plasseres slik at det passer med Sentrumsveien slik 
den blir opparbeidet. Illustrasjonene viser omtrent riktig plassering, men veiene er 
hverken prosjektert eller opparbeidet i skrivende stund, slik at dette må bli omtrentlig 
og med utgangspunkt i dagens terreng. 
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Det er mulig og sannsynlig at Kroerveien må heves med inntil en meter på grunn av 
den nye brua over jernbanen. Dette vil også medføre at Sentrumsveien flater mer ut 
mot Kroerveien og at høydeforskjellen reduseres fra 3,5 til 2,5 m. 
 

 
Fasade av første etasje av S3 mot Sentrumsveien. Illustrasjonen viser publikumsrettet 
funksjoner i store deler av fasaden, og hvordan også innganger og innkjøring til boliger er 
med på å skape aktive fasader. 
 
 
Boliger 
Boligene er plassert fra 2 til 5 etasje. Reguleringen sikrer riktig dybde på bygningen 
slik at det blir god fleksibilitet i boligfordelingen. Volumet skal kunne gi både gode 
gjennomgående leiligheter og gode ensidige leiligheter. Det er mer krevende å lage 
mange små enn få store leiligheter. I illustrasjonene viser vi den fleksibilitet som 
legges til grunn. Illustrasjonene viser 104 leiligheter med varierende størrelse fra ca 
35 m2 til 125 m2. Alle leiligheter har en eller to balkonger eller takterrasse.  
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Illustrasjonen øverst viser næringsarealet som ligger på nivå med Rådhuset og for øvrig 
boligplanene fra 2 til 5 etasje. Det er sannsynlig at det blir noen endringer på fordeling og 
størrelser på leilighetene når detaljprosjekteringen settes i gang.   
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Parkering 
Planforslaget legger opp til parkering i henhold til områdeplanen, men ikke til frikjøp, 
med unntak for Thorvaldsengården.  
 
Prosjektet har bilparkering under bakken. Det reguleres kun en avkjørsel til denne. 
Avkjørselen er fra Sentrumsveien og inn i S3. Det kan etableres noen 
parkeringsplasser langs Sentrumsveien innenfor areal regulert til annet veiareal. 

 
Illustrasjonene viser hvordan parkeringskjellerne kan løses. Slik situasjonen er i skrivende 
stund, er det ikke sannsynlig at laveste parkeringsnivå p1 blir realisert. Illustrasjon p3/0 viser 
også næringsarealet som ligger på nivå med Thorvaldsengården, innkjøringen til p.kjellerne 
som ligger slik at man får mest mulig direkte innkjøring uten rampe, egen innkjøring og avlåst 
parkering for sykler og bodene til boligene. 
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Næring og leilighetsfordeling som vist i illustrasjonene som er vedlagt planforslaget, 
gir omtrent følgende krav om parkering: 
 
Funksjon Bil Sykkel 
Bolig  85 260 
Næring 38 45 
Thorvaldsengården 8 10 
Sum 131 315 

 
Noe av sykkelparkeringen skal være på terreng på torgene langs gågata og på 
annen veggrunn i Sentrumsveien. 
 
Områdeplanen har spesifiserte arealformål for næring i bestemmelsene om 
parkeringskrav. Parkeringskjelleren blir bare bygget én gang og derfor får man ikke 
endret antall p.plasser i kjeller når leietakerne skifter, fra for eksempel frisør til 
blomster til pub til eiendomsmekler til yogaskole osv. Vi vet heller ikke på nåværende 
tidspunkt hva slags næring som kommer her. Vi har derfor ikke spesifisert kravet slik 
som det er gjort i områdeplanen, men satt ett felles krav for forretning/næring/ 
tjenesteyting. Det er uansett det høyeste parkeringskravet. 
 
Parkering for planområdet skal etableres i henhold til følgende: 
Arealformål Enhet Bilparkering Sykkelparkering 
Bolig Under 50 m2 BRA 0,6  
Bolig Pr. 100 m2 BRA 1,2  
Bolig Pr. boenhet  2,5 
Forretning/næring/ 
tjenesteyting 

Pr. 100 m2 1,7 2 

Overstående er minimum, det kan bygges flere p.plasser. 
 
Utnyttelse 
 
Felt 
 

Felt areal 
områdeplan 

%BRA 
områdeplan 

BRA 
områdeplan 

%BRA  
detaljplan 

BRA  
detaljplan 

S2 980,6 m2 240 % 2353,4 m2 50 % 485,0 m2 
S3 1703,3 m2 350 % 5961,6 m2 282 % 4800,0 m2 
S4 1936,0 m2 300 % 5808,0 m2 284 % 5500,0 m2 
Sum 4619,9 m2  14123,0 m2  10785,0 m2 

 
Tabellen over viser regulert tillatt BRA = 10 300 m2 for begge feltene til sammen. 
Utnyttelsen er ikke regulert feltvis for å oppnå en viss fleksibilitet. Dette begrenser 
seg selv i og med regulerte høyder.  
 
I områdeplanen er felt S3 og S4 regulert med samme høyde, men med forskjellig %-
utnyttelse. Dette er ikke logisk og det fremkommer i vår detaljregulering at når man 
følger områdeplanens høydekrav, så blir grad av utnyttelse faktisk helt lik i felt S3 og 
S4.  
 
Når man tar med åpent overbygget areal, 400 m2 per felt, til sammen 800 m2, slik 
som det forutsettes i TEK10 §§ 5-4 og 5-5 og veilederen Grad av utnytting får man 
følgende situasjon: 
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Felt 
 

%BRA  
detaljplan 

BRA  
detaljplan 

S2 50 % 485,0 m2 
S3 305 % 5200,0 m2 
S4 305 % 5900,0 m2 
Sum  11585 m2 

 
Det er en fordel å skille ut åpent overbygget areal i reguleringsbestemmelsene, slik at 
utbygger ikke bruker arealet som er tenkt som åpent og overbygget for å øke salgbart 
bruksareal innvendig. Åpent overbygget areal er areal under balkonger, utkraginger, 
baldakiner, terrasseoverbygg og lignende, som er vesentlige kvaliteter i bebyggelsen.  
 
For felt S4 bli utnyttelsen noe høyere enn det områdeplanen legger opp til, når man 
tar med åpnet overbygget areal, men den er vesentlig lavere i felt S3, noe som 
kompenserer for dette. Det er tidligere avklart med kommunen at arealene i S3 og S4 
kan ses på under ett så lenge høydene er i tråd med områdeplanen.  
 
Det reguleres ikke grad av utnytelse for Thorvaldsengården, men at denne kan 
erstattes av en bygning med tilsvarende fotavtrykk og volum dersom den brenner 
eller på annet vis får en uopprettelig skade som medfører riving. En ny bygning kan 
få en noe justert plassering.  
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Illustrasjonen dokumenterer hvordan BRA er beregnet (uten åpent overbygget areal). For S3 
er bra i plan0/P3 50 % av overliggende etasje, altså av S3s foravtrykk i hht. reg.best. § 1.3. 
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Lekeplasser og uteoppholdsarealer 
Det er avklart med kommunen at det i området rundt er mye areal der det skal 
etableres/er etablert uteområder og lekeplasser. Dette er den nye Rådhusparken, 
torget ved Rådhuset og Grønstadparken. I tillegg foreslår vi at den ubebygde delen 
av områdeplanens S2 reguleres til park med lekeplass og utemøblering. Da vil både 
voksne og barn i de nye boligene få et fint uteoppholdsareal rett i nærheten, i tillegg 
til sine private balkonger/terrasser. 
 

 
Illustrasjonen viser offentlige parker i umiddelbar nærhet til de nye boligene. To av parkene 
kan nås uten å krysse vei. Det er og blir opprettholdt gangfelt over Sentrumsveien der hvor 
skråaksen er. Sentrumsveien har fartsgrense 40 kmt. 
 
Det stilles derfor ikke ytterligere krav til felles private uteoppholdsarealer på terreng. 
Store deler av planområdet forblir ubebygget og allment tilgjengelig som torg. I en 
urban situasjon er det ikke naturlig å gjerde dette inn til private uteområder. Dette er 
heller ikke forenelig med næring i 1 etasje. Det legges ikke opp til felles takterrasser. 
 
Det er vist privat uteoppholdsareal på til sammen ca 2200 m2. Dette gir et snitt på ca 
21 m2 per bolig. Balkongstørrelse er 15-20 m2 på «vanlige» leiligheter. Små 
leiligheter har ca 5,5-12,5 m2 balkong. Det er også ca 15 leiligheter som får stor 
privat takterrasse. Gode solrike balkonger er viktig både for bokvaliteten og 
salgbarheten. I detaljprosjektet vil vi optimalisere både størrelser på og plassering av 
balkonger i forhold til endelig lelighetsinndeling. 
 
Renovasjon 
Det er avhold møte med Movar om mulige løsninger. Det er mest sannsynlig at 
løsningen blir helt nedgravde beholdere plassert i annen veigrunn. Dette er det plass 
til. Fordelen er at renovasjon kan plasseres i nærheten av inngangene og at 
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renovasjon ikke kommer i konflikt med fortau og sykkelvei. Det er regulert mulighet 
for renovasjon i annen veggrunn. Det er nødvendig å tinglyse rett til å plassere privat 
renovasjon på offentlig areal. Se for øvrig vedlagte notat fra møtet med Movar. 
 

 
Bildet viser sannsynlig løsning. Det vil bli nødvendig med 10 slike nedkast som vil bli 
gruppert med 5 utenfor S3 og 5 utenfor S4. 
 
 
 
Oppsummert hva detaljreguleringen tilfører Vestby Sentrum 
 
Detaljreguleringen tilfører Vestby en ny offentlig park mellom Rådhuset og 
Thorvaldsengården, med beplantning, lekeplass og utemøblering. 
 
Detaljreguleringen tilfører Vestby sentrum en ny gågate mellom stasjonen og 
Rådhusparken med publikumsrettet virksomhet og annen næring, samt en mer 
spennende urban skrå forbindelse på tvers. 
 
Detaljreguleringen tilfører Vestby næringslokaler som gir arbeidsplasser og tilbud i 
sentrum.  
 
Detaljreguleringen tilfører Vestby sentrum flere boliger. Med mer boliger i sentrum blir 
det også mer byliv. Det er viktig med blandede funksjoner i en by, slik at det er folk 
der til alle døgnets tider. 
 
Thorvaldsengården blir regulert til bevaring og dermed sikret for fremtiden og den blir 
liggende inne i en park slik at det er sikret at den ikke blir «bygget inn». 
 
Vestby blir i det hele mer urbant samtidig som planen tar bedre vare på typologien til 
Rådhuset og Thorvaldsengården enn det områdeplanen gjør. 
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Bildet viser Kroerveien sett nordøstover med Thorvaldsengården rett frem og 
planområdet i bakgrunnen.  
 

Rammer og retningslinjer for området 

Områdereguleringen for Vestby sentrum legger følgende føringer for området: 

Grad av utnytting: 
Se avsnitt over om utnyttelse. 
 
Planforslaget har lavere grad av utnytting enn det områdeplanen tillateter.  
 
Høyder på bebyggelsen 
Så langt mulig skal høydene variere innenfor hvert kvartal, for S3 og S4 tillates 
mellom 11 m og 17 m. 
 
Dette er ivaretatt i planforslaget med kotehøyder som tilsvarer 1, 3, 4 og 5 etasjer:  
 
Tabell 1: 
Antall etasjer  1 etasje 3 etasjer 4 etasjer  5 etasjer 
Høy 1 etasje 4,8 m 4,8 m 4,8 m 4,8 m 
Boligetasje 1  3,0 m 3,0 m  3,0 m 
Boligetasje 2  3,0 m 3,0 m 3,0 m 
Boligetasje 3   3,0 m 3,0 m 
Boligetasje 4    3,0 m 
Isolasjon, fall og taktekking 0,6 m 0,6 m 0,6 m 0,6 m 
Sum høyde over terreng 5,4 m 11,4 m 14,4 m 17,4 m 

 
På grunn av krav til ventilasjon i boliger er brutto etasjehøyde satt til 3 m. Dette er 
mer enn det områdeplanen legger opp til. Maksimal høyde blir derfor på 17,4 som er 
litt høyere enn områdeplanen.  
 
Kotehøydene på plankartet er gesimsen på bebyggelsen med utgangspunktet i at 
gulvet i 1.etasje plasseres så sannsynlig som det lar seg gjøre i forhold til dagens 
terreng og prosjektet for øvrig. I detaljprosjekteringen kan det bli mindre endringer på 
hvilken kote 1. etasje ligger på og det kan bli tekniske løsninger som for eksempel 
konstruksjonsmetode eller tekniske anlegg som medfører at man må ha noe høyere 
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etasjehøyder. Det er derfor lagt inn et slingringsmonn på 0,6 m som skal ivareta slike 
uforutsette ting, for å slippe å søke om dispensasjon i byggesaken. 
 
I tillegg vil ny bru over jernbanen medføre at Kroerveien og dermed også nederste 
del av Sentrumsveien kommer til å ligge opp til 1 m høyere enn i dag. Dette medfører 
ikke at bebyggelsen blir høyere fra ferdig planert terreng, høyden vil fremdeles ligge 
mellom 5,4 m og 17,4 m, men at den kan bli inntil 1 m høyere i forhold til dagens 
terreng for S3. 
 
Tabell 2: 
Antall etasjer S4 1 etasje 3 etasjer 4 etasjer  5 etasjer 
Antatt kote på 1.etasje 63,5 m 63,5 m 63,5 m 63,5 m 
Høy 1 etasje 4,8 m 4,8 m 4,8 m 4,8 m 
Boligetasje 1  3,0 m 3,0 m  3,0 m 
Boligetasje 2  3,0 m 3,0 m 3,0 m 
Boligetasje 3   3,0 m 3,0 m 
Boligetasje 4    3,0 m 
Isolasjon, fall og taktekking 0,6 m 0,6 m 0,6 m 0,6 m 
Slingringsmonn 0,6 m 0,6 m 0,6 m 0,6 m 
Regulert kotehøyde S4 69,5 m 75,5 m 78,5 m 81,5 m 

 
Tabell 3: 
Antall etasjer S3 1 etasje 3 etasjer  5 etasjer 
Antatt kote på 1.etasje 60,0 m 63,5 m  60,0 m 
Høy 1 etasje 4,8 m 5,3 m  4,8 m 
Boligetasje 1  3,0 m  3,0 m 
Boligetasje 2  3,0 m  3,0 m 
Boligetasje 3    3,0 m 
Boligetasje 4    3,0 m 
Isolasjon, fall og taktekking 0,6 m 0,6 m  0,6 m 
Slingringsmonn 0,6 m 0,6 m  0,6 m 
Heving av Kroerveien til kote 61,0 1,0 m    1,0 m 
Regulert kotehøyde S3 67,0 m 76,0 m  79,0 m 

 
Plankartet tar altså høyde for en bebyggelse på S3 som ligger 1 m høyere enn det 
dagens terreng tilsier. Plankart og illustrasjoner kan oppdateres når Kroerveien og 
Sentrumsveien er ferdig prosjektert. Dette vil sannsynligvis være etter vedtak om 
offentlig høring, men det vil være avklart i god tid før endelig vedtak av planen. Det 
sannsynlig at Kroerveien kommer høyere enn i dag, men ikke mer enn 1 m, 
sannsynligvis et sted imellom. 
 
I tillegg tillates 1,5 m til takoppbygg over gesims. 
 
Dette er ivaretatt i bestemmelsene. 
 
 



16 
 

 
Snittet over viser S4. Snittet dokumenterer det samme som tabell 1 og tabell 2 og viser de 
kotehøyder som foreslås regulert for S4. 

 
Snittet over viser S3. Snittet dokumenterer høydene hvis Kroerveien ikke heves. En plan 
med disse høydene kan ikke legges til offentlig høring ettersom vi vet at de sannsynligvis blir 
høyere og fordi en øking av kotehøyder etter høring vil medføre ny høring. 
 

 
Snittet over viser S3. Snittet dokumenterer det samme som tabell 1 og tabell 3 og viser det 
som foreslås regulert for S3, men som også kan bli lavere når Kroerveien er prosjektert 
ferdig. 
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Åpne og aktive fasader 
Det kreves en aktiv og åpen første etasje i gateplan, helst med publikumsrettede 
funksjoner, og med romhøyde på 4,6 m. 
 
Dette er ivaretatt i bestemmelsene og i regulerte kotehøyder er det tatt høyde for 
dette. Næringsarealet i S3 mot skråaksen kan får en romhøyde på mellom ca 4,1 og 
5,1 meter, avhengig av om og hvor mye Kroerveien heves. Dette for at boligplanene 
over skal sammenfalle. 
 
Plassering av bebyggelse 
I områdeplanen står det at bebyggelsen skal ligge i formålsgrensen. Veilederen sier 
at bebyggelsen skal ligge inn til fortauet.  
 
Det er avklart med planavdelingen at dette gjelder langs Sentrumsveien og at 
hensikten er å skape et urbant preg uten den typiske bilparkeringen som ligger 
foran/bak/rundt bebyggelsen i norske tettsteder. Innenfor feltene tillates det arealer til 
uteopphold, som torg, utvidet fortau og gangarealer, grøntstruktur mm. 
 
Det er avklart med planavdelingen at balkonger kan krage ut over fortau, med en 
minimum høyde på 3,5 m over fortauet. Dette gjelder kun 2-3 balkonger nederst i 
Sentrumsveien. For øvrig vil høyden være ca 4,6 m på grunn av krav om høy første 
etasje med næring. 
 
Den skrå gangaksen medfører at den interne formålsgrensen mellom S3 og S4 ikke 
ligger slik som områdeplanen viser. En skrå og bredere gangakse gir et bedre 
byplangrep med bedre romforløp og akser i byen. Vi forstår det slik at kommunen er 
positive til dette grepet. 
 
Parkering 
Bilparkering skal i hovedsak løses i felles parkeringsanlegg under terreng. Antall 
plasser per formål er satt opp i områdeplanen. 
 
Bilparkering skal være i parkeringskjeller og bestemmelsene om antall plasser er i 
henhold til områdeplanen. Det tillates også at det etableres lukeparkering i annen 
veggrunn langs Sentrumsveien. 
 
Bevaring 
Thorvaldsengården i S2 skal reguleres til bevaring. 
 
Dette er ivaretatt med bestemmelser som foreslått av Akershus fylkeskommune. 
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Detaljplan 

 
Områdeplan 

 
 
Kommuneplanen legger følgende føringer for området: 
 
Lekeplasser og uteoppholdsareal  
Maks 50 m trafikksikker gangavstand til lekeplass på minst 100 m2.  
Minste uteoppholdsareal skal være 30 m2 per leilighet. 
 
Detaljplanen tilfredsstiller ikke kravet til uteoppholdsareal per leilighet. Snittet ligger 
på rundt 21 m2. Det er avklart med kommunen at sentrumsplanen legges til grunn for 
detaljreguleringen. Detaljreguleringen følger sentrumsplanens bestemmelser og 
retningslinjer når det gjelder lekeplasser og uteoppholdsarealer.  
 
Lekeplassen i parken ligger mer enn 50 m fra noen av boliginngangene, men den 
ligger samtidig så nært og sentralt som det er mulig å få til. Parken er 820 m2 og det 
er krav om at mesteparten skal benyttes til lekeplass. Parken skal også møbleres slik 
at den kan benyttes til uteopphold. 
 
Støy 
Kommuneplanens bestemmelser kan fravikes under forutsetning om at det reguleres 
avbøtende tiltak. Det ikke er fastsatt konkret hva slags avbøtende tiltak som kreves. 
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Det er støy over anbefalte grenseverdier på deler av fasadene og det er satt inn 
bestemmelser om avbøtende tiltak. Se vedlagte støyrapport og avsnitt om støy under 
avsnitt om virkninger. 
 
 
Virkninger 

Barn og unge 

Det er tre vurderinger: 
1) Virkning i forhold til dagens bruk av området av barn og unge: 

Området som skal reguleres er i dag ikke i bruk til lek og opphold for barn og 
unge og planen medfører ingen virkninger i så måte.  
Planen er at Babylon Pizza, som muligens er et oppholdssted for unge, blir flyttet 
inn i den nye bebyggelsen.  
 

2) Planens virkning for barn og unge som bor i de nye boligene: 
Planen medfører at det bygges nye boliger i et nytt urbant område. Boligene har 
ikke privat felles uteopphold på bakken, kun private balkonger/terrasser. Boligene 
blir liggende med tre parker som nærmeste nabo i tillegg til en bilfri gågate og 
torg. Parken i planområdet skal opparbeides med lekeplass. Parkene er egnede 
uteoppholdsarealer for mindre barn i følge med voksne og større barn på egen 
hånd. Det er planer om at Rådhusparken blir en park som innbyr til aktivitet. 
Interessene til barn og unge som flytter inn i den nye bebyggelsen er ivaretatt. 

 
3) Planens virkning for andre barn og unge: 

Området blir mer attraktivt å oppholde seg i for alle og et attraktivt sted å dra til for 
familier og også for unge fra hele Vestby. Tiltakshaver ønsker å få inn leietakere 
som tilbyr servering av forskjellig slag og også annen service. Alt i alt får Vestby 
sentrum et bedre tilbud til barn, barnefamilier og unge enn dagens situasjon.  

 
 
Næringsliv og sysselsetting 

Planen medfører at det blir etablert ca 2300 m2 næringsarealer i Vestby sentrum. 
Noe av dette vil muligens være reetablering av eksisterende virksomheter, men det 
er sannsynlig at utviklingen av flere boliger i sentrum vil medføre større etterspørsel 
etter varer og tjenester og dermed også en god del nyetableringer som vil medføre 
flere arbeidsplasser. 

Det er positivt for eksisterende næringsvirksomhet i Vestby sentrum at det blir mer 
næringsarealer, da dette vil øke tilbudet og dra mer folk til sentrum. 

 

Trafikk 

Det er gjort flere grundige trafikkanalyser i forbindelse med områdeplanen. 
Detaljreguleringen er i henhold til områdeplanen, men med reduserte arealer og 
derfor redusert trafikk. Konsekvensene for trafikk er planlagt og redegjort for i 
områdeplanen og områdeplanen er utformet i henhold til resultatet i trafikkanalysen. 
En detaljregulering vil derfor ikke utløse konsekvenser som ikke alt er kvittert 
ut/planlagt for. 
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Detaljreguleringen omfatter Kroerveien og Sentrumsveien langs planområdet.  

Siktlinjer fra Sentrumsveien mot Kroerveien (som har forkjørsrett) er konstruert i 
henhold til håndbok N100 Veg- og gateutforming. Siktlinjene ligger imidlertid innenfor 
regulert veiareal og skal derfor ikke reguleres. 

 

Parkering 

Parkeringsdekning er i henhold til områdeplanen og all bilparkering løses i 
parkeringskjeller. Detaljreguleringen får ikke konsekvenser for parkeringssituasjonen i 
Vestby sentrum, i form av økt parkering, da prosjektet løser egen parkering. Men 
planområdet har i dag en offentlig parkeringsplass med 48 biloppstillingsplasser som 
må fjernes uten at disse plassene blir erstattet i dette prosjektet. Dette er i tråd med 
områdeplanen og Vestby kommunes overordnede planer om å redusere 
bakkeparkering i sentrum. Planen er imidlertid robust når det gjelder hvor mye 
parkering som kan bygges, og det er mulig å erstatte alle tapte parkeringsplasser 
hvis man kan finansiere en ekstra etasje med parkeringskjeller. 

I tillegg blir det i dag parkert ca 10-12 biler mellom Thorvaldsengården og rådhuset 
og Babylon pizza/bakeriet har ca 7-10 parkeringsplasser på baksiden. Parkering for 
Thorvaldsengården (8 stk. ihht områdeplanen) og det nye næringsarealet som 
erstatter Babylon pizza blir ivaretatt i parkeringskjelleren innenfor planområdet. 
Alternativt kan parkeringsplassene for Thorvaldsengården frikjøpes. 

 

Støy 

Se vedlagte støyrapport. Planområdet har støy fra biltrafikk over anbefalingene i 
retningslinje T-1442/2016 som omhandler støy i arealplanlegging. Det vil si at en 
virkning av detaljplanen er at det bygges boliger i et område med noe mer støy enn 
det som anbefales. I følge støykonsulent Brekke & Strand gjelder dette for store deler 
av Vestby sentrum. Overskridelsene av anbefalte støyverdier er små og det reguleres 
krav om avbøtende tiltak som sikrer at minst 50 % av alle oppholdsrom, herunder ett 
soverom, har vindu mot stille side.  
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Kilde: Brekke&Strand. Figuren over viser 
viser dimensjonerende støynivå. Grå tall er 
innenfor anbefalingene. Lysegule tall mot 
Sentrumsveien viser støy som kan avbøtes 
med tett rekkverk på balkonger og 
absorbenter i balkonghimlingene. 
Mørkegule tall mot Kroerveien viser 
fasader der det anbefales å glasse inn 
eventuelle balkonger. 

Kilde: Brekke&Strand  Figuren over viser 
støysituasjonen på terreng utenfor 
bebyggelsen (1,5 m over bakken). I de grå 
områdene er støyen innenfor anbefalingene. 
Den nye bebyggelsen vil medføre at et stort 
og fint uteområde/byområde i Vestby 
sentrum blir skjermet for støy. 

 

Overvann og flom 

En god del av planområdet har i dag gressplen og dermed naturlig fordrøyning. Det 
er i dagens situasjon ingen tiltak for fordrøyning og flomvann utover dette. En virkning 
av planen er at man får bedre kontroll på overvann og flomvann, selv om større deler 
av planområdet vil bestå av harde flater etter at planen er gjennomført. 
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Asplan Viak har beregnet overvannsmengder, sett på flomveier og foreslått 
konsepter for overvannsløsninger. Notat er vedlagt. Dette er gjennomgått i møte med 
Kommunalteknikk. For reguleringsplanen har dette arbeidet resultert i at det er satt 
inn bestemmelser om at lokal overvannshåndtering kan utnyttes som opplevelses- og 
estetisk element på torg og park. Den ene av områdeplanens bestemmelser om 
overvann er strøket og en av bestemmelsene er omformulert. Dette er gjort i samråd 
med Kommunalteknikk som kommer til å foreslå denne endringen direkte til 
Planavdelingen da dette vil gjelde for alle planer innenfor områdeplanen. 
Oppsummert er det flere løsninger som er aktuelle for å fordrøye overvannet, 
sannsynligvis i en eller annen kombinasjon: 

- Grønne tak på ny bebyggelse 
- Åpen fordrøyning på torg og/eller i parken 
- Lukket fordrøyning under torg på S3 

 
Grunnen i planområdet har dårlig eller ingen infiltrasjonsevne. Det tillates derfor at 
begrensede mengder overvann føres inn på kommunalt ledningsnett. Når det regner 
mer enn det som er tillatt å slippe på ledningsnettet, skal overvannet fordrøyes 
(lagres) og gradvis slippes ut på ledningsnettet. Ved åpne løsninger vil også en del 
av vannet fordampe. Åpne løsninger kan også benyttes som opplevelses- og 
estetiske elementer i uterommene. Åpne løsninger er ofte å foretrekke der det er 
mulig å få til, også fordi de krever lite vedlikehold. Hvis overvann fra private flater 
ledes ut og fordøyes på kommunal grunn, så må dette tinglyses eller det må lages en 
avtale. 
 
Flomveier er ned Sentrumsveien og ned fortauet (den nye gågata) og ned til laveste 
punkt i Vestby, Kroerveien. Prosjektering av disse veiene må ta hensyn til at de skal 
fungere som flomveier og detaljer i bebyggelsen og overganger mellom bebyggelsen 
og flomvei, må også ta hensyn til dette slik at vann ikke renner inn mot, eller inn i 
bygningene. 
 
Sentrumsveien er i dag en flomvei i forbindelse med store nedbørmengder/ 
snøsmelting for områder sør for planområdet. Den tar ikke unna nedbør som faller 
innenfor arealet for detaljreguleringen. Sentrumsveien må utformes på en slik måte at 
den fortsatt kan være en trygg flomvei og uten at vannet flommer over og inn i den 
nye bebyggelsen. Dette sikres i stor grad av at veibanen får kantstein mot annet 
veiareal/fortau på begge sier og at dette danner en renne nedover veien. Det blir 
viktig at kantsteinen får nok høyde og at den blir sammenhengende hele veien. Der 
kantsteinen må nedsenkes i forbindelse med avkjørsler og fotgjengeroverganger, må 
man være sælig bevisst på detaljutformingen slik at flomvannet ikke renner over og 
inn på fortau og videre inn mot bebyggelsen. 

Ved søknad om tillatelse til tiltak skal det dokumenteres hvordan lokal 
overvannshåndtering og flomveier er ivaretatt, og valg av løsning skal begrunnes. 
Dersom valgt løsning innebærer påslipp av overvann til kommunal avløpsledning, 
skal løsningen være godkjent av Kommunalteknikk før det gis tillatelse til tiltak. 
 
Nettstasjon 

Det ligger i dag en nettstasjon på S4. Denne forsyner Rådhuset med strøm. Om den 
leverer strøm til andre bygninger eller anlegg er ikke kjent for forslagsstiller. 
Nettstasjonen må flyttes. Ny stasjon må også gi strøm til den nye bebyggelsen på S3 
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og S4. Fordi nettstasjonen må etableres på nytt før vi kan rive den gamle og bygge 
nye bygninger, kan den ikke plasseres i ny bebyggelse. Det er heller ikke ønskelig å 
ha den i bebyggelsen, da den må ligge i 1 etasje og ha tilkomst direkte utenfra. Det 
er ikke forenelig med åpen og aktiv 1.etasje med publikumsrettet virksomhet. 
 
Den beste løsningen er at nettstasjonen plasseres i Rådhusparken, i nærheten av 
S4. Den er liten og lav og erfaringsvis gjør slike nettstasjoner lite ut av seg. På 
illustrasjonsplanen har vi vist et eksempel på hvor den kan plasseres. Muligens litt 
lengere ut i parken, i tilfelle det blir noe aktivitet her i forbindelse med lokalene i 
1.etasje i S4. 
 
Nettstasjonen må sannsynligvis søkes om som byggesak og en tillatelse vil kreve 
dispensasjon fra formålet i områdeplanen, da det er regulert til park. En slik 
nettstasjon er ca 2,5 m x 3 m, med en høyde på ca 2,5 m. 
 

Massebalanse/overskuddsmasser 

Planen vil medføre at det blir overskuddsmasser fordi det skal graves ut 
parkeringskjellere og muligens også fordrøyningsmagasin. Overskuddsmasser er en 
ressurs. På reguleringstidspunktet er det ikke klarlagt når en utbygging skal finne 
sted eller hvem som vil være graveentreprenør. Det er derfor ikke mulig å planlegge 
hvor dette brukes på nytt eller deponeres i påvente av ny bruk.  

Overskuddsmasser skal enten brukes på nytt direkte eller deponeres på godkjent 
deponi. Lovverket tillater ikke at en graveentreprenør legger fra seg disse massene 
hvor som helst. En del av tilbudet til graveentreprenøren (ansvarlig utførende for 
grunnarbeider) er behandling av overskuddsmassen. En ulovlig dumping eller 
deponering kan medføre at entreprenøren mister sin sentrale godkjenning. Konkret 
hvordan overskuddsmasse skal brukes/deponeres er ivaretatt både av andre lover og 
av andre deler av plan- og bygningslovgivningen og skal ikke tas med i en 
detaljregulering.  

Vi har satt inn en reguleringsbestemmelse som sier at ved søknad om 
igangsettingstillatelse for grunnarbeider skal det dokumenteres hvor 
overskuddsmasser skal brukes eller deponeres og at eventuelle svartelistede planter 
er fjernet på en tilfredsstillende måtte enten massene kjøres bort eller brukes 
innenfor byggetomta. På dette tidspunkt vet man hvor massene skal og kommunen 
kan opplyses om hvilke løsninger man har kommet frem til når det gjelder 
overskuddsmassen. 
 

Biologisk mangfold og naturressurser  

Området er i dag i stor grad enten bebygget eller asfaltert/gruset. Det er noen 
gressplener (ca 2400 m2). Disse har lavt artsmangfold. Det er ca 20 halvstore trær 
som må felles når område skal bebygges. Dette er avklart i områdeplanen som 
legger opp til at hele området skal bebygges. Med vårt planforslag er det plass til å 
reetablere grøntarealer i den nye parken, langs gågata og med en trerekke langs 
Sentrumsveien. 
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Kulturminnevern 

Planen har ikke virkninger for fredede kulturminner. Thorvaldsengården blir regulert 
med hensynssone kulturminner og med egne bestemmelser i tråd med foreslåtte 
formuleringer fra Akershus fylkeskommune som sikrer bevaringshensynene. 

 

Kulturlandskap og estetikk 

Vi viser til avsnittet om Hovedinnhold og til vedlagte tegninger. Oppsummert er 
planforslaget i tråd med områdeplanen for Vestby sentrum, med unntak av at aksen 
mellom S3 og S4 er gitt en annen utforming som gir et bedre romforløp og en mer 
variert byplan og at S2 ikke bebygges. Grad av utnytting er lavere enn det 
områdeplanen tillater. De forhold som planavdelingen tok opp i oppstartsmøtet og 
som senere er bekreftet i formannskapets forhåndsvurdering, er rettet opp i. 

 

Risiko og sårbarhetsanalyse 

Gjennomgangen av risikofaktorene viser at planen ikke er risikopreget. Det viktigste 
temaet er at det er støy på fasader som overskrider anbefalte grenseverdier. I tillegg 
fremkommer av områdeplanen at det skal være bestemmelser som sikrer lokal 
overvannshåndtering og trygge flomveier. Forhold rundt brannspredning og redning 
og utforming av avkjørsel, ligger innenfor vanlige løsninger som kan gjennomføres i 
henhold regelverket. 

Det er gjort geotekniske undersøkelser og laget geoteknisk rapport i forbindelse med 
områdeplanen for Vestby Sentrum. Disse viser at det ikke er fare for skred i 
planområdet og at områdestabiliteten er god. I forbindelse med detaljprosjektering er 
det i henhold til gjeldende forskrifter uansett nødvendig med og krav om geoteknisk 
prosjektering, med uavhengig kontroll, slik at dette er ikke satt som et krav i 
reguleringsbestemmelsene. Man gjentar ikke i bestemmelsene regler og krav som er 
dekket av loven og forskriftene.  

Det er et krav i reguleringsbestemmelsene at det skal gjennomføres avbøtende tiltak 
i anleggsperioden for å best mulig opprettholde fremkommelighet og trafikksikkerhet 
for gående, syklende og bilister. 

 

Kommunens økonomi 

Alle som bygger ut innenfor områdeplanen for Vestby sentrum skal bidra med 
infrastrukturbidrag som gjenspeiler det areal den enkelte utbygger bygger. Dette 
sikrer at både teknisk og sosial infrastruktur kan bygges ut å tråd med områdeplanen 
og det behov som oppstår når sentrum fortettes. Dette er behandlet i områdeplanen 
og vi gjentar det ikke her. 

 

Offentligrettslige virkninger 

Alle samferdselsanlegg og parken er regulert som offentlig. Alt ubebygget areal på 
terreng innenfor områdeplanens S3 og S4 er regulert til torg. Torgene vil være i privat 
eie, men med tinglyst rett for allmennheten. Private anlegg på offentlig areal, slik som 
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åpen overvannshåndtering og renovasjonsløsninger, må enten tinglyses eller det må 
gjøres en avtale om dette. 

 

Privatrettslige og privatøkonomiske virkninger 

Det må tinglyses rettighet for allmennheten på arealer regulert til torg og innenfor 
bestemmelsesgrense BG1 (åpent overbygget areal i skråaksen).  

Planen vil få konsekvenser for eiendommen Grønstad gård (Sentrumsveien 2 og 4, 
gnr. 9, bnr. 21) i og med at Sentrumsveien flyttes mot øst og at eksisterende 
terrengmur må reetableres. Flytting av Sentrumsveien er allerede avklart i 
områdeplanen og 414 m2 av Grønstad gård er i dag regulert til samferdselsanlegg. I 
områdeplanen er det ikke regulert areal for terrengmuren og dette må derfor 
reguleres nå. Terrengmuren reguleres som annen veggrunn med en bredde på 0,5 
m. Areal regulert til annen veggrunn på gnr. 9, bnr. 21 utgjør 31 m2. 

Universell utforming 

Detaljreguleringen medfører at det blir bygget mange nye boliger i Vestby sentrum 
med tilgjengelighet. Uteområdene vil bli utformet etter prinsippene for universell 
utforming. Disse forhold er ivaretatt av teknisk forskrift og det vil bli dokumentert på 
vanlig måte i søknader om tillatelse. Det er derfor ikke nødvendig med egne 
bestemmelser om dette. 

Solforhold 

I og med at detaljreguleringen holder seg innenfor områdeplanens regulerte høyder, 
er virkningene for omgivelsene allerede vurdert som akseptable. Under er noen av 
sol- og skyggestudiene vist. Det er vedlagt sol- og skyggediagrammer som viser flere 
klokkeslett. Utvalgte datoer og klokkeslett er de mest vanlige å undersøke i 
reguleringsplaner, men 3D modellen kan vise alle datoer og klokkeslett året rundt. 

 
23 mars/september kl 1500 

 
 
Som illustrasjonene viser vil den nye 
bebyggelsen får gode solforhold. 
Bebyggelsen vil medføre skygge på 
hele eller deler av Grønstad gård, 
Grønstadveien 1 og Sentrumsveien 2 
etter kl 1700 i sommerhalvåret.  
 
23 mars kl 1800 er ikke tatt med, da 
sola nesten er gått ned på det 
tidspunktet. 
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01 mai/10 August kl 1500 

 
01 mai/10 august kl 1800 

 
23 juni kl 1500 

 
23 juni kl 1800 
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Medvirkning 

Oppstart av planarbeid er varslet i Vestby avis 29.06.2017, på kommunens 
hjemmeside og brev er sent til naboer og andre høringsinstanser 27.06.2017, i 
henhold til liste fra kommunen. 

Innkomne forhåndsuttalelser:   Dato:   

1. Fylkesmannen i Oslo og Akershus   04.07.2017 

2. Akershus fylkeskommune   11.08.2017 

3. Statens vegvesen    03.08.2017 

4. Movar      27.07.2017 

5. Hafslund Nett     11.06.2017 

6. NVE      08.08.2017 

7. Vestby Miljøpartiet De Grønne  11.08.2017 

8. Nils Jegstad     18.07.2017 

9. Ragne og Tore Støkken   09.08.2017 

 

Oppsummering av forhåndsuttalelser med forslagstillers kommentar 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

Fylkesmannen har ingen konkrete merknader. 

Forslagstillers kommentar til Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

Ingen kommentar. 

 

Akershus fylkeskommune 

Fylkeskommunen sier at ny bebyggelse må være i tråd med områdeplanen og 
tilpasses eksisterende bevaringsverdige bebyggelse ellers vil innsigelse vurderes. Ny 
bebyggelse bør tilpasses stedes eksisterende struktur og bevaringsverdig 
bebyggelse rundt. 

Forslagstillers kommentar til Akershus fylkeskommune 

Planforslaget er omarbeidet slik at det har høyder i samsvar med områdeplanen for 
Vestby sentrum. Når det gjelder tilpasning til eksisterende struktur og 
bevaringsverdige bebyggelse, så er S3 og S4 i områdeplanen gitt en form, 
plassering, høyde og grad av utnytting. Det strukturelle er dermed i stor grad gitt. Vi 
foreslår en grad av utnytting som er lavere enn i områdeplanen og bebyggelsen er 
trukket lengere vekk fra både Rådhuset og Thorvaldsengården enn det 
områdeplanen legger opp til. I tillegg er det ikke lagt opp til bebyggelse mellom 
Rådhuset og Thorvaldsengården slik som områdeplanen tillater. Bebyggelsen er 
«myket opp» med en skrå akse som gir bedre byrom og siktakser enn det 
områdeplanen foreslår. Alt dette er vesentlig bedre løsninger for den 
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bevaringsverdige bebyggelsen enn det områdeplanen legger opp til. 
Fylkeskommunens forslag til bestemmelser for Thorvaldsengården er langt inn i 
reguleringsbestemmelsene. 

 

Statens vegvesen 

Teknisk detaljplan for fv.5 må være innarbeidet og godkjent av SV før det legges ut til 
offentlig ettersyn. Det må tas inn rekkefølgebestemmelse som sier at byggeplan for 
alle tiltak på og langs fylkesvegen skal godkjennes av SV før gjennomføring. Frisikt 
må vises som hensynssoner på plankartet. Byggegrenser i områdeplanen må følges. 
Det er viktig å tilrettelegge for gående og syklende og for snarveier gjennom området. 

Forslagstillers kommentar til Statens vegvesen 

Kroerveien (fv.5) er tatt med på reguleringskartet etter ønske fra kommunen, men 
kommunen skal utføre en egen detaljregulering for hele Kroerveien. I den forbindelse 
skal de utføre det som SV krever. Det er ikke hensiktsmessig at fv.5 reguleres 
stykkevis og delt for hvert felt som detaljreguleres bortover Kroerveien.  

Byggegrenser følger formålsgrenser i områdeplanen og disse er ivaretatt i 
detaljreguleringen. Siktlinje fra Sentrumsveien mot Kroerveien ligger innenfor arealer 
regulert til samferdselsanlegg og det er derfor ikke sikkert at det er nødvendig å 
tegne disse inn på plankartet. Det avgjør kommunen. 

Det reguleres fortau og sykkelfelt slik som i områdeplanen og gående og syklende er 
godt ivaretatt som trafikanter i og gjennom planområdet. Området har en finmasket 
struktur og ekstra snarveier er ikke nødvendig. 

 

Movar 

Oppsamlingspunkter for avfall bør plasseres slik at renovasjonskjøretøyer i så liten 
grad som mulig kommer i konflikt med myke trafikanter, eller må rygge eller kjøre på 
gang-/sykkelvei. Felles avfallsløsninger, som det er krav om her, er plasskrevende og 
det kreves god planlegging også for eventuelle nedgravde løsninger. De ønsker at 
renovasjon planlegges sammen med Movar. 

Forslagstillers kommentar til Movar 

Det er avholdt møte med Movar og vi viser til notat fra møte og avsnitt om 
renovasjon.  

 

Hafslund Nett 

HN har elektriske anlegg og høyspenningskabler i området. Dette må lokaliseres og 
det må sikres en ny plassering. Det kan bli behov for ny nettstasjon. Det settes en 
rekke krav til frittliggende nettstasjon, men den kan også plasseres i eget rom i den 
nye bebyggelsen. Dersom høyspentkabler må flyttes, må det settes av arealer til ny 
trase. HN ønsker at utbygger tar kontakt i god tid før utbygging. 
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Forslagstillers kommentar til Hafslund Nett 

Det må etableres en ny nettstasjon, og denne må etableres før utbygging kan finne 
sted, ettersom eksisterende nettstasjon i planområdet, som blant annet forsyner 
rådhuset med strøm, må fjernes. Den nye nettstasjonen bør dekke både det området 
som den gamle dekker og den nye bebyggelsen i Meierikvartalet. Det er ønskelig å 
ha så få nettstasjoner som mulig i sentrum. Sannsynligvis vil det også lønne seg å 
oppføre en ny frittliggende nettstasjon som både dekker eksisterende bebyggelse og 
den nye bebyggelsen. Denne må plasseres utenfor vårt planområde for å at vi skal 
kunne bygge her. Vi foreslår derfor at det etableres en ny permanent nettstasjon i 
Rådhusparken før arbeidet i planområdet starter. Denne nye nettstasjonen bør 
planlegges slik at den dekker et så stort område som mulig. 

I forbindelse med detaljprosjekteringen vil det bestilles kabelpåvisning. Nye kabler, 
omlegging av kabler og ny nettstasjon skal utføres i tråd med de krav HN stiller. 

 

NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) 

NVE viser til vedlagt sjekkliste som skal brukes aktivt i utarbeidelsen av ROS-
analysen. 

Forslagstillers kommentar til NVE 

Sjekklista er gjennomgått og aktuelle kart på NGUs hjemmeside viser at det er tykk 
havavsetning i hele planområdet, ikke kvikkleire. Ingen av de andre punktene på lista 
er aktuelle for planområdet. Området er ikke skredutsatt og stabiliteten er god. 
Området er ikke utsatt for flom. 

 

Vestby Miljøpartiet De Grønne 

MDG har ment at kommunen ikke skal selge området S4 og at det burde utlyses en 
arkitektkonkurranse på tomta for å få en bebyggelse som ikke er for dominerende og 
som stilmessig harmonere med Rådhuset. De mener illustrasjonene viser et for 
dominerende bygg mot Rådhuset, hele bygget bør trekkes tilbake fra Rådhuset og 
ikke mer enn 5 etasjer. På S3 er bebyggelsen bedre tilpasset, men bør ikke være 
med enn 6 etasjer, eventuelt med et tårn mot stasjonen med noen ekstra etasjer. 

MDG ber om at man vurderer miljøvennlige løsninger som massivtre, jordvarme, 
solcellepaneler, grønne tak og elektriske anleggsmaskiner, god sykkeltrase i 
Sentrumsveien og trygg parkering av sykler og el-sykler. 

Forslagstillers kommentar til Vestby MDG 

Bebyggelsen er i samsvar med områdeplanen, men med lavere utnyttelse og uten 
andre bygninger enn Thorvaldsengården på S2. Bebyggelsen på S4 er 3, 4 og 5 
etasjer mot Rådhuset, mens avstandene er oppretthold. I S3 er bebyggelsen 
redusert til 3 etasjer i området nærmest Rådhuset og 5 etasjer mot jernbanen. Alt i alt 
er mesteparten av punktene til MDG imøtekommet i det reviderte planforslaget.  

Sentrumsveien utformes i tråd med kommunens vedtatte gatesnitt, med eget 
sykkelfelt.  
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Parkering av sykler for beboere blir i parkeringskjeller. Vi er enig med MDG om at 
trygg sykkelparkering medfører mer sykkelbruk, og at enkel tilkomst til trygg 
sykkelparkering i kjeller også for ansatte og kunder/brukere/besøkende er en fordel 
for de bedriftene som etablerer seg her og for økt sykkelbruk. Det vil i tillegg 
etableres sykkelparkering på terreng på vanlig måte. Det er en fordel om 
sykkelparkeringen legges nå nært innganger som mulig. 

Materialbruk, energikilder og type anleggsmaskiner blir ikke regulert og det blir opp til 
utvikler av området å se på disse forslagene fra MDG. 

 

Nils Jegstad 

Innkjøring til garasjeanlegget bør flyttes nærmere Kroerveien. Bygningene bør ikke 
være høyere enn det sentrumsplanen tillater. Mot øst bør toppetasje bør trekkes inn 
for å dempe høyden. Det bør ikke være balkonger mot nord (vi tror han mener øst). 
Arealet mellom Rådhuset og Thorvaldsengården (S2) bør bli lekeareal for de nye 
boligene. 

Forslagstillers kommentar til Nils Jegstad 

Innkjøringen er flyttet nærmere Kroerveien og blir nå inn i S3. Bygningenes antall 
etasjer og høyde er i tråd med områdeplanen for Vestby sentrum. Det er ikke lagt opp 
til tilbaketrukket toppetasje hverken mot nord, syd, øst eller vest. Bygningene er nå 
vesentlig redusert i høyden og har varierte etasjehøyder. Dette har redusert alle 
fasadeflatene. Det foreslås at det etableres en lekeplass i en park på S2. Denne vil 
være offentlig tilgjengelig for alle barn, ikke bare de som bor i de nye boligene. 

 

Ragne og Tore Støkken 

7. etasjes bygg er i strid med områdeplanen og vil gi skygge på andre siden av 
Sentrumsveien. Dette vil bli en massiv vegg mot Grønstad gård. Det bør bygges i 
varierende høyder mot Sentrumsveien. Grønstad gård er bevaringsverdig og 7. 
etasjer på andre siden av veien vil forringe kulturlandskapet. Grønstad gård bør tas 
hensyn til på samme måte som Thorvaldsengården. Bygninger bør bygges slik at 
gården glir inn i miljøet rundt stasjonsområdet og ikke avskjermes med en høy 
fasade. Vestby sentrum er tjent med en utvikling som tar vare på det gamle 
kulturmiljøet og historien rundt stasjonsområdet. 

Forslagstillers kommentar til Ragne og Tore Støkken 

Planforslaget er nå i tråd med områdeplanen når det gjelder høyder og variasjon i 
høyder. Så lenge planforslaget er i tråd med områdeplanen, så skal områdeplanens 
intensjoner om bevaring av kulturmiljø være ivaretatt. Som vi har nevnt flere ganger 
tar detaljreguleringen bedre vare på både rådhuset og Thorvaldsengården enn 
områdeplanen, området mellom rådhuset og Thorvaldsengården forblir ubebygget. 
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Vedlegg 

Sol- og skyggediagrammer 

ROS-analyse 

Støyrapport 

Notat om overvann og flomveier 

Notat fra møte med Movar om renovasjon 

Kart fra oppmåling av høyder 

Illustrasjonsplan 1:750 

Lengdesnitt og 2 tverrsnitt 1:750 

Plantegninger 1:1000  

Areal og antall - tabell 

Enkle 3D illustrasjoner  

Detaljert 3D illustrasjon skråakse 

Detaljert 3D illustrasjon gågate 

Fasade S3 mot Sentrumsveien 

3 stk snitt som dokumenterer etasjehøyder og kotehøyder 
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