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1 Bakgrunn og formål med 
planarbeidet 

1.1 Formålet med planen 

Formålet med planarbeidet er å omregulere felt B5 for transformasjon til 
boliger med tilhørende parkering og uteområder i tråd med områderegulering 
for Vestby Sentrum. Foreslått plangrep innebærer riving av gamle Vestby 
skole, dette er beskrevet nærmere under avsnitt Kulturminnevern, side 5.  

1.2 Planområdet 

Planområdet omfatter gårdsnummer/ bruksnummer 8/5 med adresse 
Støttumveien 2 -4. Dette utgjør felt B5 i områderegulering for Vestby sentrum.  
 
Det bes om tilbakemelding på hvorvidt det er nødvendig å inkludere tilstøtende 
gater i planområdet, eller om dette er noe som det skal fremmes i egen 
planprosess i regi av kommunen.  
  
Eiendommen består i dag av Vestby gamle skole. 

1.3 Planforslagets innhold 

En transformasjon innenfor planområdet for områdereguleringen for Vestby 
forventes å bidra til å oppfylle intensjonene med denne. Områdereguleringen 
legger til rette for en betydelig bolig-, kontor-, nærings- og forretningsutvikling 
i umiddelbar nærhet til Vestby stasjon som kommunens viktigste 
kollektivknutepunkt. Det skal sikres gode løsninger for framtiden og skapes 
sentrumskvaliteter i Vestby.  

I planforslaget for felt B5 foreslås etablert en punkthusstruktur bestående av 
fem hus i høyder på mellom fire til åtte etasjer. I midten etableres et felles tun 
som gir gode og solrike uteoppholdsarealer for boligene. Dette er en skala og 
en typologi som vil fungere som en megler mellom villabebyggelsen i nordøst 
og foreslått sentrumsbebyggelse i sør og vest. 

I den vedlagte illustrasjonen vises et prosjekt med en utbygging med et 
bruksareal på 16 089 m2 BRA, noe som tilsvarer en %BRA på 250%. Dette er i 
tråd med de føringene som er gitt i områdereguleringen for Vestby sentrum.  

Det er ønskelig å drøfte muligheten for å utfordre høydebegrensningene som er 
satt i områdereguleringen. Denne definerer en maksimal byggehøyde på 12-18 
meter. Våre studier viser at vi, ved å trekke høydene noe opp i øst samtidig som 



 

ANMODNING OM OPPSTARTSTMØTE – VESTBY SENTRUM FELT B5 
4  

at bebyggelsen mot vest trekkes ned, oppnår betydelig bedre rommelighet i det 
felles uteoppholdsarealet og at man også får bedre solforhold på balkongene. 
Det er derfor ønskelig å drøfte om det kan være aktuelt å fremme et planforslag 
som utfordrer disse høydene. Dette er kun for å optimalisere prosjektkvalitetene 
og ikke for å utfordre utnyttelsen.  

Punkthusene er plasseret utifra siktlinjer, solforhold, bevegelseslinjer og gløtt, 
med variasjon i form og høyder og ett klart forhold til gateløp. Skala og 
typologi fungerer som en megler mellom villabebyggelsen og foreslått 
sentrumsbebyggelse. Det etableres store, sammenhengende uterom uten trafikk 
og med gode solforhold.   

Trafikken avvikles tidlig ved adkomst mot vei direkte inn i p- kjeller . 
Parkering plasseres i sin helhet under terren. Det skapes aktivitet ut mot bygate 
/ sentrum med plasser tiknyttet sentrumsgate med vegetasjon, sittebenker og 
sykkelparkering. 

Leiligehter på gateplan ligger noe opphøyet fra gaten, noe som skaper 
skjermende hager og private uterom, samtidig som det gir liv til gaten. 
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2 Forholdet til overordnede planer 

2.1 Kommuneplan Vestby 2014-2026 

Det foreslåtte planforslaget er i tråd med kommuneplan for Vestby vedtatt i 
2016. Eiendommen er avsatt til sentrumsformål (S7) i kommuneplanen.  

2.2 Områderegulering for Vestby sentrum 

Prosjektet tilfører nye boliger til Vestby sentrum og dermed til et livskraftig og 
flerfunksjonelt sentrumsområde.  

Prosjektet kan romme, avhengig av leilighetsfordeling, fra 141 til 163 stk  
leiligheter med størrelser på ca 56 m² - 115 m² (2- til 4- roms). Alle leilighetene 
vil få balkonger på mellom 10 og 15 m².  

Det planlegges for store sammenhengende uterom av god kvalitet uten trafikk 
og med gode solforhold. Krav til minste felles uteoppholdsareal (MUA) er 30 
m2 per bolig og avhengig av hvor mange leiligheter som etableres vil kravet til 
MUA ligge i størrelsesorden 4230 m² til 4890 m² , basert på det leilighetsantall 
vi har omtalt over. Vi har lagt til grunn at areal på balkong kan inngå i 
beregningen av MUA. Byggetomten er på 6466m², med avdrag før bygg på ca 
2908m² og p-rampe på ca 66m² vill det gi uteareal om ca 3492m². Vi mener det 
er en god løsning å reservere en del av arealet på terreng for private forhager og 
terrasser, men arealet er fortsatt stort nok til å oppfylle kravet om felles 
utearealer med god kvalitet på størrelse fra 2468 til 2853m².  

Parkering for bil tenkes løst i felles parkeringsanlegg under terreng i tråd med 
den norm som områdereguleringen gir. Sykkelparkering tenkes løst delvis i 
samme parkeringskjeller, men det vil også etableres noen plasser på terreng for 
dette formålet.  

Det har vært telefonisk kontakt med Vestby kommune som har bekreftet at det 
er akseptabelt å sette byggegrenser som bryter den 5 meter brede sonen som 
definerer midlertidig rigg- og anleggsområde for bygging av tilhørende vei og 
jernbane jfr områdereguleringens §14.   

2.3 Kulturminnevern 

Plangrepet forutsetter riving av Vestby gamle skole. Det henvises til analyser 
gjort av Lund Hagem arkitekter som viser at skolens plassering på tomten gjør 
det tilnærmet umulig å utvikle et boligprosjekt med gode boligkvaliteter og som 
også forholder seg til den vedtatte gatestrukturen i områdereguleringen, se side 
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20 i vedlegget fra arkitekten. Det er videre utført kulturminneutredning 
(vedlagt) som konkluderer med at den gamle skolen ikke tilfredsstiller dagens 
forskriftskrav og ei eller er egnet for ny bruk. Den er i dårlig fysisk forfatning 
og har begrenset autentisitet. Vern av den gamle skolen er avveid mot vekst i 
sentrum av Vestby sentrum - slik Vestby kommunes Kulturminneplan påpeker 
og konklusjonen er at skolen bør kunne rives og tomten frigis til boligutvikling.   

Det bes om planavdelingens tilbakemelding i oppstartsmøte på hvordan dette 
tema skal avklares i den videre prosess.   
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3 Planprosess  

3.1 Vurdering av forskrift om konsekvensutredning 

Vurderingen av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, 
og hvordan kravene i tilfelle vil kunne bli ivaretatt. En beskrivelse i henhold til 
forskriftens § 9 skal foreligge (om tiltaket, miljøverdier som blir berørt, utslipp, 
bruk av naturressurser m.m.). m.  

3.2 Medvirkning 

Planforslaget følger opp føringer i områderegulering for Vestby Sentrum, og 
det vurderes at det ikke er nødvendig med særskilte medvirkningsprossesser 
utover de krav som følger av plan- og bygningsloven.  
 
Det må, i samråd med planavdelingen, avklares om det er aktuelt å fremme 
planinitiativet for politisk behandling for avklaring av spørsmålet om riving av 
den gamle skolen samt de økte høydene som foreslås.  

3.3 Utredningskrav 

Det vil utarbeides ROS-analyse i forbindelse med detaljregulering..  

Det bekreftes at kommunens veileder for «Private reguleringsplaner» samt 
«Private reguleringsplaner innenfor områderegulering for Vestby sentrum» er 
gjennomgått. Det er ønskelig med en avklaring av hvilke av de under nevnte 
utredningskrav som er knyttet til detaljregulering og hvilke som kan utføres i 
forbindelse med rammesøknad: 

• Undersøkelser for å vise tilfredsstillende fundamentering og stabilitet i 
byggegrunnen på den aktuelle tomt og omkringliggende område 
inkludert evt. vei- og jernbanefyllinger. 

• Undersøkelser for å vise at bestemmelsene om overvann og flom kan 
følges. 

• Undersøkelser for å finne fram til en størst mulig massebalanse 
innenfor planområdet. 

• Undersøkelser av svartelistede planter slik at disse kan fjernes på en 
tilfredsstillende måte. 

• Undersøkelser av grunnforurensning der det er mistanke om det. 

• Klima og energi. 
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4 Forslagsstiller og fagkyndig 

4.1 Tiltakshaver 

Vestby Boligutvikling I AS 
Org: 921 066 775 
co/Solon Eiendom  
PB 1847 Oslo  

v/Utviklingsdirektør Tom Andre Svenning-Gutvedt 
tasg@soloneiendom.no  

Prosjektleder Nina Hage  
Mobil: 92 65 62 28  
nh@soloneiendom.no 

4.2 Fagkyndig 

Rådgivergruppen AS Civitas er en uavhengig gruppe konsulenter som 
arbeider med samfunnsplanlegging. Selskapet ble etablert i 1990, og består for 
tiden av 16 selvstendige rådgivere. Civitas er et bredt sammensatt 
rådgivningsmiljø som arbeider både overordnet og regionalt samt med 
reguleringsplanlegging på område- og detaljnivå og bistår offentlige og private 
utviklere og utbyggere som prosjekt- og prosessledere i tillegg til å utarbeide 
utredninger og analyser. Videre gir Civitas råd innen klima, energi- og 
miljøoppfølging i utbyggingsprosjekter. Civitas har omfattende erfaring med 
tilrettelegging, koordinering, oppfølging og ledelse av planprosesser. 

Tine Aagesen er cand.polit-grad med samfunnsgeografi fra NTNU i Trondheim 
og Asian Institute of Technology i Thailand. Tine har jobbet som konsulent i 
Civitasi snart åtte år og har før det jobbet i nesten ti år i Oslo kommunes Plan- 
og bygningsetat. Totalt har hun over 15 års erfaring fra bransjen og har detaljert 
innsikt i kommunale plan- og saksbehandlingsprosesser.  

 

Lund Arkitekter MNAL ble etablert i 1984. I januar 1990 skiftet kontoret navn 
til Lund Hagem Arkitekter AS. Lund Hagem Arkitekter AS sysselsetter pr i 
dag 50 arkitekter og landskapsarkitekt, samt 3D- og VR-visualiserere, BIM 
ansvarlig, praktikanter og merkantilt personell. Kontorets portefølje har som 
hovedområder urbanisem, arkitektur og plan   Kontoret utfører 
utredningsoppdrag, regulerings- og planprosjekter, komplekse boligprosjekter, 
kultur-, undervisnings- og kontorbygg, samt mindre prosjekter som hytter og 
eneboliger. 
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Kristine Strøm-Gundersen er Sivilarkitekt MNAL og partner i Lund Hagem 
Arkitekter AS. Utdannet fra Macintosh School of Architecture (bachelor 1996) 
og North London University (Diplom 1999). Hun har 19 års erfaring fra 
kontorer i inn- og utland, Storbritannia, Italia og Norge. Fra 1999 har hun 
jobbet hos Lund Hagem Arkitekter (partner fra 2013). Arbeidsoppgavene har 
variert fra fritidsbebyggelse og små boliger, med spredt beliggenhet, varierende 
størrelse, budsjetter og topografiske utfordringer, til større boligfelt. Hun har 
arbeidet i alle faser av et byggeprosjekt. Hun har bred erfaring fra 
plankonkurranser og stedsutvikling som de senere årene har resultert i store 
prosjekter i Trondheimsregionen med utvikling av områder til bolig, næring, 
grønnstrukturer og offentlige og private arealer/infrastruktur, på til sammen ca. 
220daa/250.000m2 som er i forskjellige stadier fra detaljregulering til 
gjennomføring.  
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5 Vedleggsliste 

• Vestby Felt B5 Anmodning om oppstartsmøte. Lund Hagem Arkitekter 

• Vestby gamle skole, notat kulturminner. Grete Jarmund. Oktober 2018 
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eiendommen, felt b5, omfattes av Områdeplanen for 
vestby sentrum hvor feltet er avsatt til konsentrert småhus 
bebyggelse.

Intensjonen i områdereguleringsplanen er å legge til rette 
for en betydelig bolig-, kontor-, nærings- og forretnings-    
utvikling i umiddelbar nærhet til kommunens viktigste 
kollektivknutepunkt. 

Områdereguleringsplanen for vestby sentrum skal legge 
til rette for gode løsninger for fremtiden og sikre at det 
skapes sentrumskvaliteter i vestby. 

Det er hensikten at ny bebyggelse skal skape en bymes-
sig fortetting av høy kvalitet og det legges i planen til rette 
for en funksjonsblanding som gir rom for næringsutvikling, 
gode bomiljøer samt attraktive fellesfunksjoner og møte-
plasser.

aNaLyse

GjeLDeNe reGULerING
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etappeinndelingen er vist på nedenstående kart (se også vedlegg 18):  

 
Kart 3: Viser etappeinndeling for utvikling av Vestby sentrum  
 
en vurdering av utbyggingspotensialet fordelt på hver enkelt etappe er vist i 
nedenstående tabell:  
Utbyggingspotensial fordelt på etapper 
etappe bra m2 total bra m2 ny 

utbygging 
antall boliger 

1 cirka 220.000 cirka 205.000 cirka 2.050 

2 cirka 207.000 cirka 203.000 cirka 2.030 

3 cirka 338.000 cirka 272.000 cirka 2.730 

Samlet Cirka 765.000 Cirka 680.000 Cirka 6.810 

Tabell 4: Vurdering av utbyggingspotensialet fordelt på hver enkelt etappe.  
 
gatestruktur 
Det reguleres i denne planen en ny gatestruktur i vestby sentrum. Hensikten med ny 
regulerte gatestruktur er å skape et mer intimt og kompakt vestby sentrum hvor 
kollektivtrafikk, sykkel og gange prioriteres, men hvor det fortsatt er fullt mulig å 

Lund Hagem arkitekter // VeStBY BOLigutVikLing  c/O SOLOn eiendOm 
Vestby sentrum- felt B5- skissprosjekt 15.10.2018

aNaLyse

etappeINNDeLING

eiendommen, felt b5, ligger innenfor første utviklings-
etappe for sentrumsområdet.
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seNtraL bebyGGeLse I NærområDet

vestby rådhus

vestby storsenter

vestby stasjon (tog og buss)

villabebyggelse

seNtrUmsUtvIKLING

møLLa

tomta

vILLastrøK

vILLastrøK

vestby stasjoN

vestby storseNter
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Verneverdi 1 - Bebyggelse med svært stor verdi

Bygg kulturminner

Eksisterende trær som skal bevares

Eksisterende småhusbebyggelse

Verneverdi 3 – Bebyggelse med middels verneverdi 
Etter helhetlig vurdering gjennom detaljregulering kan 
vekst gå foran vern

Verneverdi 2 – Bebyggelse med stor verd

Eksisterende forretning, kontor, tjenesteyting
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Planlagt sentrumsutvikling

Planlagt blokkbebyggelse /konsentrert småhusbebyggelse

Eksisterende og planlagt småhusbebyggelse

Eksisterende og planlagt forretning, kontor, tjenesteyting
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pLaNLaGt seNtrUmsUtvIKLING



kjørevei (hovedforbindelser)

kjørevei (sekundære forbindelser)

jernbane

viktige gang- og sykkelforbindelser

plasser og torg

vestby stasjon og bussterminal 
De mest sentrale funksjonene i dagens sentrum (vestby 
storsenter, vestby videregående skole, rådhuset, matbutik-
kene i sentrum og det planlagte Ikea-varehuset) ligger alle 
innenfor gangavstand (500-600 meter) fra stasjonen.

gatestruktur
Det planlegges en ny gatestruktur i vestby sentrum. 
Hensikten med ny regulerte gatestruktur er å skape et mer 
intimt og kompakt Vestby sentrum hvor kollektivtrafikk, 
sykkel og gange prioriteres, men hvor det fortsatt er fullt 
mulig å komme frem med personbil.

flere av veiene i vestby sentrum bygges om til gater.
Gjennomkjøringstrafikk ledes utenom sentrum via 
Osloveien og senterveien.
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Dagens grønnstruktur (privat) 

Viktig grønnstruktur i områdeplanen

Lekeplass 250m, gangvei 450m
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GrøNNstrUKtUr



Barnehager

Skoler

Stadion

200m
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aNaLyse

barNeHaGer sKoLer IDrettspLass



tomten har svært gode sol og utsiktsforhold. tomten heller 
mot øst- sør/øst og har utsikt i samme retning. 
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Gode utsiktsforhold
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soL/sKyGGe oG UtsIKt



tomten heller mot sør/øst  og har gode utsiktsforhold.
Høyeste punkt på tomta ligger i nordvest på kote +74 og 
terrenget faller til kote +68 mot sørøst og planlagt 
sentrumsgate.
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første KoNseptsKIsser

3. lamellbebyggelse

- lite urbant
- mangel på identitet
- solforhold

2. småskalabebyggelse

- lav utnyttelse/ trangt
- mua/ solforhold

4. kvartalstruktur / storskala

- lite variasjon
-urbant
- mua/ solforhold
+ høy utnyttelse

1. utvikling med bevaring av eks. bygg

- lavutnyttelse
- mua/ solforhold

7. vegg mot nord og punkt mot sør

- skala/ proporsjoner
- lite tilpasning til omgivelser

6. åpen kvartalstruktur 

- skala/ proporsjoner mot småhus
- lite tilpasning til omgivelser mot småhus
+ høy utnyttelse
+ åpner for sol/ utsikt mot syd/ vest og øst

8. punktbebyggelse

+ tilpasning til omgivelser
+ åpner for sol/ utsikt mot syd/ vest og øst
+ gode uterom
+ struktur i forhold til veier

5  kvartalstruktur brytes opp

- mua/ solforhold



aLter-
NatI-

ver

aLter-
NatI-

ver
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vestby sentrum- felt b5- skissprosjekt 08.10.2018

alternatIv a

åpeN oG varIert småbystrUKtUr

gir mye uterom med potensielt dårlige solforhold, men 
bryter ned  skala og kan forholde seg til småhusskala i 
tillegg til gate.
Mua  + solbelyst uteareal er vanskelig å oppnå.

kan ivareta eksisterende bygg, men gir da en ytterligere 
redusert utnyttelse. 
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alternatIv b

KvartaLsstrUKtUr

en samlet struktur som forholder seg til tomt og gate.
vanskelig å bryte ned i forhold til skala i tillegg til at det 
gjennom regulering med 4-6 etg blir lite variasjon i struktur.
stort vestvendt uterom, men mye skygge for morgen- og 
formiddagssol.
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alternatIv c

oppbrUtt KvartaLsstrUKtUr

                        ALT. 4  OPPBRUTT KVARTALSTRUKTUR

bryte opp kvartalet for å oppnå henvendelse og kontakt 
med omkringliggende miljø.

Danner forplass og ”urbant” rom mot gate.

bebyggelsen gir en del skygge på et ellers stort sammen-
hengende uterom.

stor skala i forhold til området.
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alternatIv D

pUNKtbebyGGeLse

ALT. 3 PUNKT BEBYGGELSE

bebyggelsen forholder seg til gateløp, men brytes ned i 
mindre punkt for å åpne opp mot omkringliggende gater og 
småhusbebyggelsen.

skaper gjennomganger og sammenheng med bebyggel-
sen. 

byggene formes med vekt på sol, sikt og uterom.



ekseMpel b
areal i 6 etasjer - ca. 15500m2

ved en sammenhengende struktur mot 
syd-øst og syd-vest i 6 etasjer adresser-
er bebyggelsen omkringliggende gater 
mot øst og vest, mens gate mot nord er 
eksponert. bebyggelsen er nær maks 
bra, men vil i en bymessig utvikling virke 
negativ med massive tette fasader, der 
byen ikke får noen igjen. solmessig blir 
store deler av uteareal liggende i skygge 
da utvikling må skje mot syd, øst og vest 
dersom skolebygg bevares. støy fra vei i 
nord vil i tillegg bli en utfordring.

ekseMpel c
areal i 6 etasjer - ca. 11150m2

bygger opp og viderefører en ny struktur i 
forhold til skolebygget og dets plassering 
på  tomten. Mulige volum innenfor tomtens 
avgrensning naturlig begrenses på grunn av 
tomtens form og eksisterende skolebygg. 
store arealer mot vei blir liggende åpne 
og utsatt for støy, mens skjermede uterom 
begrenses i mellomrommene. Maks høyde 
på 6 etasjer er uheldig for små uterom og 
sol/skygge samt for eksisterende skolebygg 
som får «store» naboer i direkte nærhet . en 
bymessig utvikling er vanskelig å realisere.

ekseMpel a
areal i 6 etasjer - ca. 16165m2

Med utgangspunkt i bestemmelsene og 
maks bra / høyde vil maks bra 250% 
gi et volum som illustrert innenfor 
området , i 6 etasjer + eksisterende 
skolebygg. 
Det er utenkelig med en struktur som il-
lustrert, men det viser volumet som ligger 
i planens potensial i tråd med områdepla-
nen.
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kOnflIkt MellOM bevarIng Og 
bOlIgkvalItet

De tre ekseMplene unDer vIser at 
ulIke løsnInger fOr å tIlrettelegge 
fOr bevarIng av vestby gaMle skOle,  
kOMMer I kOnflIkt MeD å utvIkle et 
prOsjekt MeD gODe bOlIgkvalIteter.

6

2
6

2
6

6

2

6

6

6



21 junI kl.18:00

21 Mars kl.15:00

21 junI kl.18:00

21 Mars kl.15:00

21 junI kl.18:00

21 Mars kl.15:00

ekseMpel b ekseMpel cekseMpel a
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sKIsseprosjeKt
vIDereutvIklIng av alternatIv MeD punktbebyggelse
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viktige føringer for utvikling av prosjekt

DIaGrammer / overorDNet KoNsept
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Henvendelse ut mot gate/ sentrumbevegelseslinjer tilpasning til omgivelser og skala

Opprettholde siktlinjervegetasjonen som skjerming av gårdsrom gode solforhold

tun

Trafikk
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skIsseprOsjekt

ILLUstrasjoNspLaN

Fem hus med fire til åtte etasjer.  4 til  6 leilighet i hver 
etasje. 

-  plassering utifra siktlinjer, solforhold, bevegelseslinjer 
   og gløtt.

-  skala og typologi fungerer som en megler mellom 
   villabebyggelsen og foreslått sentrums-
   bebyggelse i sør og øst.

-  Store, sammenhengende uterom uten trafikk og med      
   gode solforhold.  

-  Trafikken avvikles tidlig ved adkomst mot vei og inn i p-    
   kjeller .

-  parkering under terreng

Tomt= 6466
tu- bra= 250%  (maks bra iht. reguleringen 16 165 m²)

total bra: 16 089m²  
(inkl. balkongsoner, eksklusiv noe bodareal og p-kjeller 
delvis over eksisterende terreng)

antall leiligheter fra ca 141 til 163 stk
(størrelser på ca 56 m² - 115 m², 2 til 4 roms)
samtliga leiligheter har balkong på 10–15 m²

MUA krav 30 m² per leil. utgjør fra 4230 m² til  4890 m².
snittstørrelsen på balkongarealen per leilighet er ca 12.5 m²
det er ønskligt att hela balkongarealen  inkluderes i bereg-
ningen av Mua

12,5 x 141 leiligheter = 1762m²
12,5 x 163 leiligheter = 2037 m²
4230 m² til 4890 m² Mua minus privat uteopphold på bal-
kong ger ett krav om 
ca 2468 til 2853m² uteareal på terreng.
 
tomt        6466 m²
bygg ca     - 2908 m²
p-rampe ca                                  -66 m²
=                                                     3492 m² Mua på terreng

Med en uteareal på terreng om ca 3492 m² er det gode ma-
riginaler til att oppfylle kravet om Mua på 2468 - 2853m².



-  variasjon i form og høyder med klart forhold til gateløp.

-  skape aktivitet ut mot bygate / sentrum med plasser 
   tiknyttet sentrumsgate med vegetasjon, sittebenker og    
   sykkelparkering.

-  leiligehter på plan 1 etg. ligger noe opphøyet fra gateliv    
   og skaper skjermende hager og private uterom, samtidig    
   som det gir liv til gaten.

-  Trafikken avvikles tidlig ved adkomst mot vei og videre inn   
   i p-kjeller under terreng.

-  for å oppnå et p-tall på 1.2 per 100m2 bra m² kreves    
   192     p-plasser. Det kreves p-kjeller i to etasjer for å        
   tilfredstille   krav om p-plasser.
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CA 96 P-PLASSER
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skIsseprOsjekt

pLaN 0 etG oG p-KjeLLer 
UNDer terreNG



MAKS 18m I REGULERING

MAKS 18m I REGULERING

MAKS 18m I REGULERING
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skIsseprOsjekt

aLt. 6 etG
TerrengsniTT, MålesTokk 1:500 (A3)

 snitt a-a, bolig - bygate - sentrum

 snitt b-b, bolig - bygate - park

A

A

B

B

6

6
6

6

6



6

6
6

6

6

MAKS 18m I REGULERING

MAKS 18m I REGULERING

MAKS 18m I REGULERING

Lund Hagem arkitekter // VeStBY BOLigutVikLing  c/O SOLOn eiendOm 
Vestby sentrum- felt B5- skissprosjekt 15.10.2018

skIsseprOsjekt

aLt. 6 etG
UTsniTT, MålesTokk 1:200 (A3)

 snitt b-b, 
bolig - bygate - park

A

B



MAKS 18m I REGULERING

MAKS 18m I REGULERING

MAKS 18m I REGULERING
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skIsseprOsjekt

aLt. 6 etG
UTsniTT, MålesTokk 1:200 (A3)

 snitt a-a, bolig - bygate - sentrum

A

B

sentruMsfOrMål 8-9 etg



MAKS 18m I REGULERING

MAKS 18m I REGULERING

MAKS 18m I REGULERING
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skIsseprOsjekt

AlT. 4-8 eTg
TerrengsniTT, MålesTokk 1:500 (A3)

 snitt a-a, bolig - bygate - sentrum

 snitt b-b, bolig - bygate - park
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B
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skIsseprOsjekt

AlT. 4-8 eTg
UTsniTT, MålesTokk 1:200 (A3)
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skIsseprOsjekt

AlT. 4-8 eTg
UTsniTT, MålesTokk 1:200 (A3)

 snitt a-a, bolig - bygate - sentrum

A

B

sentruMsfOrMål 8-9 etg



21 mars kl. 12.0021 mars kl. 09.00 21 mars kl. 15.00 21 mars kl. 18.00

21 juni kl. 12.0021 juni kl. 09.00 21 juni kl. 15.00 21 juni kl. 18.00
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1 mai kl. 12.001 mai kl. 09.00 1 mai kl. 15.00 1 mai kl. 18.00

skIsseprOsjekt

aLt. 6 etG 
soL/sKyGGe DIaGrammer 



21 mars kl. 12.0021 mars kl. 09.00 21 mars kl. 15.00 21 mars kl. 18.00
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1 mai kl. 12.001 mai kl. 09.00 1 mai kl. 15.00 1 mai kl. 18.00
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skIsseprOsjekt

AlT. 4-8 eTg 
soL/sKyGGe DIaGrammer 



Lund Hagem arkitekter // VeStBY BOLigutVikLing  c/O SOLOn eiendOm 
Vestby sentrum- felt B5- skissprosjekt 15.10.2018

skIsseprOsjekt

aLt. 6 etG 
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skIsseprOsjekt

AlT. 4-8 eTg 
gIr beDre sOlfOrHOlD I leIlIgHeter 
Og på balkOnger
varIerenDe HøyDer Og skala gIr 
luftIgere uterOM



planskIsse
skala 1:100 (a3)
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skIsseprOsjekt

typIsK pLaN
skAlA  1:600 (A3)



skIsseprOsjekt

aLt. 6 etG
LeILIGHetsforDeLING oG Ua
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skIsseprOsjekt

AlT. 4-8 eTg
LeILIGHetsforDeLING oG Ua
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skIsseprOsjekt

bereGNING UteareaL
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skIsseprOsjekt

bereGNING UteareaL I soL
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skIsseprOsjekt

bereGNING UteareaL I soL
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skIsseprOsjekt

aLt. 6 etG 
15 423M² BrA



skIsseprOsjekt

AlT. 4-8 eTg 
16 089M² BrA
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21 Mars kl.15:00

sOlstuDIer

alt. 6 etasjer              alt. 4-8 etasjer

21 junI kl.18:00

21 Mars kl.15:00

21 junI kl.18:00
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sOlstuDIer

alt. 6 etasjer              alt. 4-8 etasjer

1 MaI kl 15:00 1 MaI kl 15:00
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sOlstuDIe

alt. 6 etasjer 

21 Mars kl15:00       
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sOlstuDIe

alt. 4 - 8 etasjer 

21 Mars kl15:00        
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SAMMENDRAG OG KONKLUSJON 
 
27.08.2018 godkjente formannskapet i Vestby kommune enstemmig kjøpekontrakt 
mellom Vestby kommune og Solon Eiendom om overdragelse av eiendommen som 
tilnærmet tilsvarer felt B5 i gjeldende reguleringsplan.  
 
Eiendommen omfatter bygningsmassen etter Vestby gamle skole, som står tom etter 
at nye skolebygg er ferdigstilt / ferdigstilles i nærheten av Vestby sentrum. 
 
I Kommunedelplan for kulturminner 2017 – 2021 er den eldste delen av skolebygget 
markert som verneverdi bebyggelse. 
 
Solon Eiendom har engasjert rådgivende arkitekt Grete Jarmund til å sammenstille 
tilgjengelig dokumentasjon over Vestby gamle skole og vurdere vern av bygningen 
mot vekst i Vestby sentrum. 
 
Skolebygningen bærer preg av manglende tilsyn og vedlikehold gjennom mange år. 
Opprinnelige vinduer i den eldste delen er skiftet ut, og identitetsskapende 
bygningsdetaljer er i særlig dårlig fysisk forfatning. Skolebygningene tilfredsstiller ikke 
aktuelle krav, og egnethet for ny bruk er begrenset. 
 
Vern av en bygning som verken tilfredsstiller aktuelle krav eller er egnet for ny bruk, som 
er i dårlig fysisk forfatning og har begrenset autentisitet – er avveid mot vekst i sentrum 
av Vestby sentrum - slik Vestby kommunes Kulturminneplan påpeker. 
 
Ut fra en samlet vurdering - sett i ett samfunnsøkonomisk perspektiv – synes det fornuftig 
at den gamle skolebygningen rives for å gi plass til gode boliger. Dette er også i 
samsvar med visjonen i Vestby kommunes vedtatt Kommuneplan: 
 
Vestby - kommunen med gode bo- og oppvekstmiljøer i nært samspill med natur og 
naturopplevelser. Her legges til rette for variert næringsliv basert på bærekraftige 
prinsipper. Utdrag fra Kommuneplan 2007-2019 
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BAKGRUNN 
 
27.08.2018 godkjente formannskapet i Vestby kommune enstemmig kjøpekontrakt 
mellom Vestby kommune og Solon Eiendom om overdragelse av eiendommen som 
tilnærmet tilsvarer felt B5 i gjeldende reguleringsplan.  
 
Eiendommen omfatter bygningsmassen etter Vestby gamle skole, som står tom etter 
at nye skolebygg er ferdigstilt / ferdigstilles i nærheten av Vestby sentrum. 
 
Salget av kan sees i lys av kommunens egen visjon: 
 
Vestby - kommunen med gode bo- og oppvekstmiljøer i nært samspill med natur og 
naturopplevelser. Her legges til rette for variert næringsliv basert på bærekraftige 
prinsipper. Utdrag fra Kommuneplan 2007-2019 
 
Solon Eiendom ASA er en eiendomsutvikler med hovedsatsningsområde i Oslo og 
Akershus. Selskapet er med i prosesser fra uregulert tomt til nøkkelferdige boliger. 
 
Solon Eiendom har engasjert rådgivende arkitekt Grete Jarmund til å sammenstille 
tilgjengelig dokumentasjon over Vestby gamle skole og vurdere vern av bygningen 
mot vekst i Vestby sentrum. 
 
Dokumentasjonen er begrenset, og vurderinger og oppsummering er basert på eget 
faglig skjønn. 
 
Oslo / Vestby, oktober 2018 

 
Grete Jarmund  
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KORT HISTORIKK 
 
VESTBY 
Vestby er administrasjonssenteret i Vestby kommune. Etter at jernbanen åpnet i 1879, 
vokste det opp en stasjonsby der jernbanen krysser Den Fredrikhaldske Kongevei. Det 
ble anlagt mølle, bank, kjøpmannsgårder og skole. I 1897 ble dampsag og høvleri 
anlagt, og utover 1900-tallet vokste tettstedet rundt jernbanestasjonen. 
 

 
Vestby sentrum i 1954 – skolen er godt synlig – kilde: Vestby historielag 
 
Vestby kommune har også vokst mye de senere årene, og idag er kommunen en 
presskommune under endring. Næringsutvikling, E-6, jernbanen og den sentrale 
beliggenheten gjør at kommunen er attraktiv for både utbyggere, næringsaktører og 
de som ønsker seg et godt sted å bo på det sentrale Østlandet. 
 
Vestby sentrum er under utvikling, og sentralt beliggende til dagens sentrum etableres 
nye skoler og nye boligområder.  
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SKOLEN - DAGENS SITUASJON OG TILSTAND 
 
Vestby gamle skole ble oppført i 1922.  
 
Det er ikke framkommet opplysninger om skolens arkitekt. 
 

 
Foto august 2018 
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Foto august 2018 
 
Skolebygget oppført i 1922 var i utgangspunktet solid bygd og hadde arkitektonisk 
gjennomarbeidede detaljer. 
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I 1987 – 58 ble fløybygninger oppført, tegnet av arkitekt Bjart Mohr, som for øvrig også 
har tegnet Vestby rådhus, bygd i 1957. 
 
Skolens utstrekning framkommer av tegninger utarbeidet i forbindelse med tilbud om 
ombygging i 2012. Det er ikke kjent i hvilket omfang ombygging ble foretatt. 
Tegningene er hentet fra Vestby kommunes byggesaksarkiv. 
 

 
Plan 1 
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Plan 2 
 
 

 
Fasadetegninger  

 
Dagens situasjon – og tegninger fra 2012 – viser en skole med hovedbygning med et 
nyklassisistisk uttrykk fra 1922 - og fløybygninger fra 1957 – 58. Disse underordner seg 
hovedbygget og har med proporsjoner og takformer som skaper en arkitektonisk 
helhet. 
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Foto august 2018 
 
Skolen har de senere årene stått tom, og bygningsmassen bærer preg av manglende 
vedlikehold. Det gjelder særlig detaljer som gir den eldre delen av skolen identitet – og 
som påpekes i Kulturminneplanen. 
 

 
Foto august 2018 
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Foto august 2018 
 
Manglende tilsyn og vedlikehold de senere årene har resultert i at eksteriøret i dag 
vitner om en kondemnabel bygning.  
 
Vinduene i hovedbygget fra 1922 er ikke originale. 
 
Interiørmessig tilstand er ikke kjent, men det antas at bygningsmassen som helhet – 
både hovedbygget fra 1922 og fløybygningene fra 1957 – 58 har samme lave 
tilstandsgrad. 
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VERNESTATUS OG REGULERT FORMÅL 
 
Vestby kommune vedtok i 2016 områderegulering for Vestby sentrum, og kommunen 
har utarbeidet Kommunedelplan for kulturminner 2017 – 2021. 
 
I planen presenteres et utvalg av registreringer som er gjort i sentrale Vestby. Vurdering 
av verneverdi er gjort etter en avveiing mellom vern og vekst i sentrum.  
 
Det framkommer i planen at Festiviteten, rådhuset og Vestby gamle skole er 
karakteristiske for området, og den eldste delen av skolebygget er markert som 
verneverdi bebyggelse. 

 
 
REGISTRERING OG VERNEVERDI  
 
I Kulturminneplanen framkommer følgende registrering: 
 

 
 
Det framkommer ikke av planen når registreringen er foretatt. 
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I tabell som viser bygninger regulert til bevaring innenfor områderegulering for Vestby 
sentrum framkommer det at Vestby gamle skole er vurdert til verdi 3, som er laveste 
verneverdi. 
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VERN OG EGNETHET 
 
I forbindelse med at Vestby gamle skolen er fraflyttet, er vern gjennom ny bruk av det 
gamle skolebygget vurdert. Et aktuelt formål kunne vært kulturskole, men det er ikke 
lengre aktuelt. 
 
Thorvaldsen-gården like ved jernbanestasjonen er Vestby sentrums første 
forretningsbygg reist i 1902 i sveitserstil. Bygget har hatt kontinuerlig forretningsdrift siden 
1902 og ble restaurert i 1990. I 2015 kjøpte bygget i 2015, og det er nå tatt i bruk til 
kulturskole. 
 

 
 
Thorvaldsen-gården 

 
 
- rommer i dag Vestby kulturskole 

 
Vestby kommune har ikke lyktes å finne annen egnet bruk av skolebygget. Årsakene til 
dette kan være mange, men antas først og fremst å være knyttet til at dagens og 
morgensdagens skoletilbud er basert på pedagogiske modeller som etterspør andre 
fysiske rammer og løsninger enn den gamle skolen kan tilby. Konsekvensen av dette er 
at det er bygd og bygges nye skoler både for barne- og ungdomstrinnet for Vestbys 
voksende befolkning. 
 
Skolebygningen fra 1922 og 1957 – 58 er på mange måter utdatert, og egnethet for ny 
bruk er begrenset. 
 
Istandsetting og tilretting av den gamle skolebygningen, samt løpende forvaltning, drift 
og vedlikehold knyttet til annen bruk enn skole vil være en økonomisk belastning. 
 
Aktuelle krav til universell utforming, samt krav utledet hensyn til miljø og energieffektive 
løsninger vil erfaringsmessig ikke være økonomisk bærekraftig i et livsløpsperspektiv. 
 
Skolebyggets beliggenhet i Vestby sentrum - sett i sammenheng med ønsket om å 
legge til rette for boligbebyggelse - gjør det nærliggende å utnytte Felt B5 i samsvar 
med Kommuneplanens føringer. 
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KONKLUSJON 
 
Skolebygningen bærer preg av manglende tilsyn og vedlikehold gjennom mange år. 
Opprinnelige vinduer i den eldste delen er skiftet ut, og identitetsskapende 
bygningsdetaljer er i særlig dårlig fysisk forfatning. Skolebygningene tilfredsstiller ikke 
aktuelle krav, og egnethet for ny bruk er begrenset. 
 
Vern av en bygning som verken tilfredsstiller aktuelle krav eller er egnet for ny bruk, som 
er i dårlig fysisk forfatning og har begrenset autentisitet – er avveid mot vekst i sentrum 
av Vestby sentrum - slik Vestby kommunes Kulturminneplan påpeker. 
 
Ut fra en samlet vurdering - sett i ett samfunnsøkonomisk perspektiv – synes det fornuftig 
at den gamle skolebygningen rives for å gi plass til gode boliger. Dette er også i 
samsvar med visjonen i Vestby kommunes vedtatt Kommuneplan: 
 
Vestby - kommunen med gode bo- og oppvekstmiljøer i nært samspill med natur og 
naturopplevelser. Her legges til rette for variert næringsliv basert på bærekraftige 
prinsipper. Utdrag fra Kommuneplan 2007-2019 
 
 

VESTBY HISTORIELAG OG SKOLER I VESTBY 
 
Vestby historielag – og dets hjemmeside – har vært en nyttig kilde ved utarbeidelsen 
av dette notatet – www.vestbyhistorielag.org  
Kontaktperson er Jørn Svendsen, leder – mobil 901 35 517. 
 
Det er nedsatt en egen gruppe som arbeider med å ta vare på skolehistorie i Vestby, 
og det planlegges en bok om eldre skoler i Vestby; - Hølen, Son og Vestby gamle skole. 
Kontaktperson er Henning Karlstad – mobil 915 60 250. 
 

HISTORIEN SOM RESSURS 
 
Som utbyggingskommune vil Vestby få mange ny innbyggere i årene som kommer. For 
dem vil historien om Vestbys utvikling – inkludert skolehistorien – kunne gi økt forståelse 
og forankring – og som vil være av stor betydning for et livskraftig og attraktivt tettsted.  
 
Følgelig bør det legges til rette for at historien gjøres tilgjengelig – gjennom ulike 
aktiviteter som temakvelder, vandringer og markeringer av hendelser og personer 
knyttet til Vestbys fortid, samtid og framtid.  
 
Kværnerbyen i Oslo og Fjellhamar Bruk i Lørenskog kommune er noen – av mange 
eksempler – på at lokalhistorie er en viktig ressurs for planlegging av morgendagens 
gode bo- og oppvekstmiljøer – i samsvar med Vestby kommunes egen visjon…… 
 

 

  



VESTBY GAMLE SKOLE – NOTAT KULTURMINNE 17 

REFERANSER OG KILDER 
 
Kommuneplan for Vestby kommune 2014 - 2026 
 
Kommunedelplan for kulturminner 2017 – 2021, Vestby kommune,  24.04.2017 
 
Vestby kommunes hjemmeside 
 
Vestby kommunes byggesaksarkiv 
 
Vestby historielag ved leder Jørn Svensen – samt www.vestbyhistorielag.org  
 
Saksutskrift – Salg av kommunal tomt B5 Vestby gamle skole, 18/02028-2, 27.08.2018 
 
Kjøpekontrakt for Felt B5 mellom Vestby kommune og Solon Eiendom ASA, signert 
26.06.2018 
 
Verdivurdering av utviklngseiendom B5 Vestby kommune, utarbeidet av takstmann 
Terje Bråthen og tømrer og takstmann Erik Slæperud, datert 20.12.2017 
 
Wikipedia 
 
Lokalwikipedia 
 
Digitalt museum – www.digitaltmuseum.no 
 
 

 
 


	PlaninitiativCivitas
	PlaninitiativLundHagem
	PlaninitiativJarmund

