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Uttalelse til offentlig ettersyn - Detaljregulering for Meierikvartalet i Vestby 

kommune - Innsigelse 

Vi viser til henvendelse mottatt 19. juni 2018 med reguleringsplan for Meierikvartalet til 

offentlig ettersyn. Statens vegvesen har tidligere uttalt seg til varsel om oppstart gjennom 

brev av 3. august 2017.  

 

Hensikten med planarbeidet er å detaljregulere delfeltene S2, S3 og S4 i henhold til 

områdeplanen for Vestby sentrum. For felt S2 skal det sikres bevaring av eksisterende 

bebyggelse, mens det legges opp til sentrumsbebyggelse i delfeltene S3 og S4.  

 

Statens vegvesen har følgende innsigelser til planen:  

 Som vegadministrasjon på vegne av Akershus fylkeskommune, fremmer Statens 

vegvesen innsigelse til planen på grunnlag av manglende teknisk detaljplan. 

 Som vegadministrasjon på vegne av fylkeskommunen, fremmer vi også 

innsigelse til manglende rekkefølgebestemmelse knyttet til godkjenning av 

byggeplan.  

 

Statens vegvesen er vegeier på riksveger og vegadministrasjon på vegne av fylkeskommunen 

på fylkesveger. Dette innebærer et ansvar for å planlegge, utvikle, drifte og vedlikeholde 

vegene på en best mulig måte for brukerne og samfunnet for øvrig. Samtidig er vi et 

fagorgan med sektoransvar på vegne av Samferdselsdepartementet. Gjennom sektoransvaret 

skal vi bidra til oppfølging av statlig politikk på vegnettet som helhet. Sektoransvaret 

innebærer at vi skal ivareta hensyn som trafikksikkerhet, kollektiv, gange, sykkel og 

universell utforming. Vi har også et ansvar for å redusere miljøbelastningen fra vegtrafikk 

langs riks- og fylkesveger. Innsigelsene på vegne av fylkeskommunen vil bli endelig fastsatt 

ved politisk behandling, som sannsynligvis blir i september.  
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Innspill knyttet til vår rolle som vegadministrasjon på vegne av Akershus fylkeskommune: 

Innsigelse - teknisk detaljplan  

Vi har tidligere stilt krav om at det må foreligge en godkjent teknisk detaljplan før 

planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. Av forslagsstillers kommentarer til innkomne 

merknader, fremgår det at fv. 5 er tatt med i planavgrensningen, men at kommunen 

planlegger en egen detaljregulering for fylkesvegstrekningen. Teknisk detaljplan er derfor 

foreslått utsatt i påvente av kommunens planarbeid.  

 

Hensikten med tekniske planer er å sikre at anleggene som reguleres har tilstrekkelige areal 

for gjennomføring. Dette er spesielt viktig i tettbygde områder, hvor bebyggelsen gjerne 

ligger helt inntil offentlige vegområder. For å få utviklet et bymessig preg i Vestby sentrum, 

legger områdeplanen opp til et gatesnitt hvor bebyggelsen plasseres i direkte tilknytning til 

regulerte gangarealer. Dette gjelder også for delfelt S3, som grenser til regulert fortau langs 

fv. 5.   

 

Per i dag er det flere uavklarte forhold knyttet til planlagt omlegging av vegnettet i 

sentrumsområdet. For Kroerveien dreier usikkerheten seg hovedsakelig om pågående 

prosjekteringsarbeid for ny bru over jernbanen, hvor arbeidet trolig vil medføre behov for å 

heve deler av fv. 5. Planforslaget har tatt høyde for at Kroerveien kan legges noe høyere enn 

den gjør i dag, men dette forbeholdet er ikke nok til å sikre nødvendig fleksibilitet i den 

videre prosjekteringen. Det er viktig at planen tar høyde for eventuelle justeringer som kan 

vise seg nødvendig senere i prosessen. Grunnforhold, drenering, teknisk infrastruktur, 

snøopplag, drift- og vedlikeholdshensyn og arealbehov i anleggsfasen er eksempler på 

forhold som vil få betydning for prosjekteringen av fylkesvegen.  

 

Med bakgrunn i ovennevnte forhold, kan ikke Statens vegvesen akseptere at planen 

godkjennes uten at det foreligger en godkjent teknisk plan for fv. 5. Dersom forhold knyttet 

til fylkesvegen ikke skal inngå i det pågående planarbeidet, forutsetter vi at kommunen 

prosjekterer det omkringliggende vegnettet før man går videre med detaljreguleringen av 

Meierikvartalet.  

 

Som vegadministrasjon på vegne av Akershus fylkeskommune, fremmer derfor Statens 

vegvesen innsigelse til planen på grunnlag av manglende teknisk detaljplan.  

 

Innsigelse – manglende rekkefølgebestemmelse  

I vår foregående uttalelse av 3. august 2017 skrev vi at det må tas inn en 

rekkefølgebestemmelse som sier at byggeplan for alle tiltak på og langs fylkesvegen skal 

godkjennes av Statens vegvesen. Vi kan ikke se at dette er gjort, og vi anser det derfor som 

nødvendig å fremme innsigelse til planen inntil følgende bestemmelse er innarbeidet: 

«Statens vegvesen skal godkjenne byggeplan for alle tiltak på og langs fylkesveg 5 før 

gjennomføring.» 

 

Som vegadministrasjon på vegne av Akershus fylkeskommune, fremmer Statens vegvesen 

innsigelse til planen på grunnlag av manglende rekkefølgebestemmelse.  
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Balkonger over offentlig vegareal 

Under planbestemmelsene § 1 sies det at «Balkonger kan krage maks 1, 8 m ut over 

formålsgrense mot Sentrumsveien og maks 2,5 m ut over formålsgrense, byggegrense 

og/eller grense for angitt høyde.»   

 

Erfaringsmessig ser vi at overhengende balkonger kan medføre utfordringer knyttet til drift 

og vedlikehold av de underliggende arealene. Videre vil slike løsninger kunne gi uklare 

ansvarsforhold. Dette kan eksempelvis dreie seg om situasjoner hvor istapper, eller andre 

løse gjenstander, ramler ned og skader fotgjengere. Av sikkerhetsmessige hensyn, og av 

hensyn til drift og vedlikehold, stiller vi oss derfor negative til at bygg krages ut over 

veggrunn/fortau. Dersom kommunen likevel ønsker å gå videre med balkongløsningene, 

anbefaler vi at det sikres en høyde på minimum 5 meter mellom fortauet og balkongene.    

 

Slik regelverket er i dag, er det Vestby kommune som vil få driftsansvaret for gang- og 

sykkelanlegget. Dersom driftsansvaret senere skal tillegges fylkeskommunen, kan det ikke 

etableres balkonger over fortauet og sykkelvegen.  

 

Vi minner samtidig om at regulert gangareal langs fv. 5 ikke kan benyttes til utendørs 

bevertning eller lignende. Gangarealet er avsatt med 3 meter, og dette anses som et 

minimum i såpass sentrumsnære områder.  

 

Innspill knyttet til vår rolle som sektormyndighet:  

Nedkjøring til parkeringskjeller 

Planforslaget legger opp én atkomst fra Sentrumsveien til parkeringskjelleren under S3. 

Ettersom bilene må krysse over arealet for gående og syklende, minner vi om viktigheten av 

å sikre tilstrekkelig sikt ved inn- og utkjøring. Fordi slike rampeanlegg ofte er smale og 

bratte, vil bilister gjerne måtte «ta fart» ved opp- og utkjøring. Av trafikksikkerhetsmessige 

årsaker, anbefaler vi derfor at rampen utformes på en slik måte at den flater ut de siste 

meterne mot utkjøringen. På denne måten vil bilistene lettere kunne bremse ned og stoppe 

for gående og syklende som krysser ved utkjøring.  

 

Vegavdeling Akershus  

Med hilsen 

 

 

Rune Seim 

Fungerende avdelingsdirektør Arne Kolstadbråten 
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