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ALTERNATIVER

ALTERNATIV 1 - 20.mars kl 11

Alternativet er tilsvarende slik det er skissert i 
mulighetsstudiet: 3 etasjer på søndre del, og 5 
etasjer på nordre del. Gangpassasjer mellom 2. og 3. 
etasje.

Alternativet har en 1. og 2. etasje tilsvarende slik 
det er skissert i mulighetsstudiet. Det er i tillegg lagt 
2 etasjer på nordre del, og 2 etasjer på søndre del. 
Gangpassasjer mellom 2. og 3. etasje.

Alternativet har en 1. og 2. etasje tilsvarende slik 
det er skissert i mulighetsstudiet. Det er i tillegg lagt 
2 etasjer på nordre del, og 3 etasjer på søndre del. 
Gangpassasjer mellom 2. og 3. etasje.

Alternativet har en 1. og 2. etasje tilsvarende slik 
det er skissert i mulighetsstudiet. Det er i tillegg lagt 
3 etasjer på nordre del, og 2 etasjer på søndre del. 
Gangpassasjer mellom 2. og 3. etasje.

Samtlige alternativer er utviklet med utgangspunkt i mulighetsstudiet Vestby Kulturkvartal av L2 arkitekter, 
(våren 2018). De 4 alternativene representerer ulik fordeling av de 2 øverste etasjene.
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1 Innledning 

I forbindelse med Detaljreguleringsplan for Vestby Kulturkvartal og Rådhuspark 
har COWI AS på oppdrag fra Vestby kommune foretatt beregninger av støy og 
mulige støyreduserende tiltak på uteoppholdsområder fra vei og jernbane ved 
Kulturhuskvartalet og i Rådhusparken,  

Rådhusparken ligger som et rektangel mellom Sentrumsveien i sør, Garderveien 
i vest, rådhuset i nord og det fremtidige kulturhuset i sør. Området har få 
terrengforskjeller og oppfattes som flatt. Parken skal være urban, allsidig, 
universelt utformet og med elementer som kan brukes av mennesker i alle 
aldersgrupper (lekeapparater mm.), se Figur 1. 

 

Figur 1: Situasjonsplan for Kulturhuskvartalet og Rådhusparken. Kilde: Google 

Maps og COWI AS. 

  

Nord 

Kulturhuskvartalet 

Rådhusparken 
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2 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 

2.1 Definisjoner 

Nedenfor følger definisjoner og forklaringer til aktuelle parametere og uttrykk 
som blir benyttet i dette notatet.  

Lden er et A-veid ekvivalent lydnivå over et døgn, bestående av dag (day, d), 

kveld (evening, e) og natt (night, n). Dag er definert i tidsrommet 07 – 19, 
kveld 19 – 23 med ekstra tillegg på +5 dB, og natt 23 – 07 med ekstra tillegg 
på +10 dB. Beregnes som årsmiddelverdi, det vil si som gjennomsnittlig 
støybelastning over ett år. 

L5AF er det statistiske maksimale (øyeblikkelige) lydnivået som overskrides av 5 

% av hendelsene.  

Lp,AF,max er det maksimale lydnivået som er et mål for de høyeste, vanlige 

toppene i en varierende støy. Størrelsen er en øyeblikksverdi. 

2.2 Kommuneplan for Vestby kommune (2014 – 2026) 

Kommuneplanen for Vestby kommune (2014 – 2026), vedtatt 23.05.16 og sist 
revidert 01.06.16., nevner blant annet følgende om utendørs støy: 

§ 12 Støy (jf. pbl. § 11-9 nr 6) 

Grenseverdiene for utendørs støy i tabell 3 i retningslinjen T-1442/2012 

Behandling av støy i arealplanlegging skal gjelde ved ny bebyggelse, 

bruksendring og hovedombygging.  

I veileder1 til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) er 
anbefalt støygrense for byparker referert til med samme krav som for 
uteoppholdsarealer ved bolig, som gjengitt i avsnitt 2.3 og Tabell 2. 

2.3 Støynivå utendørs 

Retningslinjen T-1442/2016 angir kriterier for støysoneinndeling som vist i 
Tabell 1. 

Tabell 1: Kriterier for soneinndeling iht. T-1442/2016. 

 Gul sone Rød sone 

Støykilde Utendørs 
støynivå 

Utendørs støynivå 
i nattperioden  
kl 23-07 

Utendørs 
støynivå 

Utendørs støynivå  
i nattperioden  
kl 23-07 

Vei Lden 55 dB L5AF 70 dB Lden 65 dB L5AF 85 dB 

                                                
1 M-128 - 2014 Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging 
(T-1442/2016). 
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 Gul sone Rød sone 

Bane Lden 58 dB L5AF 75 dB Lden 68 dB L5AF 90 dB 

 

Gul sone er en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom 
avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. Det skal legges vekt på at alle 
boenheter får en stille side, og tilgang til egnet uteoppholdsareal med 
tilfredsstillende støyforhold. I gul støysone kan kommunen velge å tillate avvik 
fra grenseverdiene i T-1442 dersom planen kan utformes slik at 
støykompromissene blir begrenset. 

Rød sone, nærmest støykilden, angir et område som er lite egnet til 
støyfølsomme bruksformål, og hovedregelen er at etablering av ny støyfølsom 
bebyggelse skal unngås. 

For gul og rød sone gjelder særlige retningslinjer for arealbruken. For øvrige 
områder (hvit sone), vil det normalt ikke være behov for å ta spesielle hensyn til 
støy, og det kreves normalt ingen særlige tiltak for å tilfredsstille krav til 
innendørs støy i teknisk forskrift. 

Retningslinjen angir i tillegg anbefalte grenseverdier ved etablering av ny 
støyfølsom bebyggelse som boliger (gjengitt i Tabell 2), og tilsvarer nedre 
grense for gul støysone.  

Tabell 2: Høyeste anbefalte støygrenser ved etablering av ny støyfølsom bebyggelse eller 

støyende virksomhet. Tall oppgitt i dB, innfallende lydtrykknivå. 

Støykilde Støynivå på uteoppholdsareal og 
utenfor vinduer til rom med 

støyfølsom bruksformål  

Støynivå utenfor 
soverom,  

natt kl. 23 – 07 

Vei Lden 55 dB L5AF 70 dB 

Bane Lden 58 dB L5AF 75 dB 
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3 STØYBEREGNINGER 

3.1 Grunnlag og beregningsmetode 

Støyberegningene er utført i henhold til Nordisk beregningsmetode for veitrafikk 
ved bruk av støyberegningsprogrammet CadnaA versjon 2019. 

Digitalt kartgrunnlag fra 12.09.18 er benyttet som grunnlagsmateriale i 
støyberegningsmodellen. 

Støysonekart er beregnet i høyde 1,5 meter over terreng. Beregningshøyden på 
1,5 meter er valgt for å synliggjøre støynivå på uteoppholdsarealer på 
bakkeplan.  
 
Øvrige beregningsinnstillinger: 

 

› Myk mark (markabsorpsjon = 1) 

› Beregninger inkluderer 2 lydrefleksjoner. 

› Helningsgradienter på veier er hensyntatt. 

› Beregninger utført med rutenett i avstand 2 x 2 meter. 

3.2 Trafikktall 

3.2.1 Veitrafikk 
Trafikktall (ÅDT) stammer fra Rambøll's Trafikkanalyse for Vestby Sentrum 
(Revisjon 2 fra 24.04.2015). Trafikkmengden er økt med 5% pr. år fra år 2014 
(telleåret) og fram til 2019, basert på estimat fra COWIs trafikk-planleggere.  
 
Fra 2019 og fram til 2035 etterstrebes det tilnærmet nullvekst i 
veitrafikkmengden i Vestby sentrum, slik at tallene for 2019 benyttes i 
støyberegningen for Rådhusparken og ifm. Kulturhus-kvaltalet fram til år 2035. 
 
Hastighet og %-andel tungtrafikk er hentet fra NDVB, gjeldende for 2017. 
 
Tall benyttet i beregningene er vist i Tabell 3. Støy fra veier som ikke er nevnt i 
tabellen anses som neglisjerbart. 

Tabell 3: Benyttede trafikktall for veitrafikk. 

Vei ÅDT2035 Andel 
tungtrafikk 

Hastighet 

(km/t) 

Veitype: 

1 E6 (mot Oslo) 45 625 14 % 110 Riksvei 

2 Osloveien 6 250 12 % 80 Fylkesvei 

3a Garderveien (Del a) 6 250 7 % 40 Fylkesvei 

3b Garderveien (Del b) 3 625 7 % 40 Fylkesvei 
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Vei ÅDT2035 Andel 
tungtrafikk 

Hastighet 

(km/t) 

Veitype: 

3c Garderveien (Del c) 1 450 7 % 60 Fylkesvei 

4 Odins vei 3 750 Ca. 5 % 40 Byvei 

5 Vestbyveien 9 000 7 % 60 Fylkesvei 

6 Kroerveien 5 000 7 % 40 Byvei 

7a Kirkeveien (Del a) 7 125 8 % 50 Fylkesvei 

7b Kirkeveien (Del b) 12 500 8 % 50 Fylkesvei 

8a Sentrumsveien (Del a) 1 750 Ca. 5 % 40 Byvei 

8b Sentrumsveien (Del b) 4 625 Ca. 5 % 40 Byvei 

9 Senterveien 14 100 8 % 50 Fylkesvei 

 

Det er alltid knyttet en viss usikkerhet til trafikkdataene. Beregningsteknisk er 
det imidlertid akseptabelt med noe usikkerhet i ÅDT da det skal relativt store feil 
i trafikkmengdene til for at det slår ut på de beregnede støyverdiene. For 
eksempel må ÅDT dobles for å gi en endring på +3 dB på ekvivalent støynivå.  

Beregning av Lden forutsetter en tidsfordeling av trafikken over døgnet. I tråd 
med M-128, veileder til T-1442, er det benyttet en typisk trafikkfordeling for 
fylkesvei/riksvei med fordeling på 75 % dag, 15 % kveld og 10 % natt, samt 
fordeling for byvei med 84 % dag, 10 % kveld og 6 % natt. 

3.2.2 Jernbane 
For beregning av støy fra jernbane er det benyttet trafikktall for togtrafikk fra 
Banenor[1]. Trafikktallene er fremskrevet til år 2035, og angis i antall togmeter 
per døgn. 

Tabell 5: Benyttede trafikktall for jernbanetrafikk, Østfoldbanen (vestre linje) framskrevet 

til 2035. 

Type Hastighet 
(km/t) 

Antall togmeter2035 Toglengde 

(m) 

Antall 
hendelser 
per natt 

Dag Kveld Natt (m) 

BM74/BM75 

(Passasjertog) 
130 11 440 3 266 2 776 107 26 

godsEL 
90 1 274 362 658 750 1 

                                                
[1] http://www.banenor.no/Jernbanen/Miljo/Miljopavirkning/Stoy/  



 

 

 
STØYVURDERING FOR VESTBY KULTURKVARTAL OG RÅDHUSPARK 7

http://projects.cowiportal.com/ps/A116032/Documents/03 Prosjektdokumenter/9. Støy/2. Notater/NOT01 Støyvurdering for Rådhusparken.DOCX

Type Hastighet 
(km/t) 

Antall togmeter2035 Toglengde 

(m) 

Antall 
hendelser 
per natt 

Dag Kveld Natt (m) 

(Godstog)  

 

 
Hastigheten på strekningen er ifølge http://banekart.banenor.no/kart/ på 130 
km/t. Godstog kommer kun opp i ca. 90 km/t, mens BM74 kommer opp i 130 
km/t. Det er konservativt beregnet at alle tog passerer aktuelle strekning i 
maksimal hastighet selv om noen tog eventuelt stopper på Vestby. 

4 RESULTATER OG VURDERINGER 

Støy på uteoppholdsområder ved Kulturhuskvartalet og i Rådhusparken er 
vurdert for både jernbane og veier. Støy fra jernbane er i hvit sone, og dermed 
er det veitrafikkstøy i området som er dimensjonerende for eventuelle støytiltak. 

4.1 Støy fra veitrafikk 

Uteoppholdsområder ved Kulturhuskvartalet har veistøy i hvit sone for 
vesentlige arealer grunnet delvis skjerming fra planlagte nybygg2. Endelig 
utforming på nærmeste bygg er ikke avklart i detalj, og større endringer her kan 
endre støybildet slik det er presentert i denne vurderingen. 

Forskjellige alternativer og muligheter for støyskjerming av veistøy for 
Rådhusparken er vurdert, og alternativene er oppsummert i Tabell 4. 

Tabell 4: Oppsummering av støyskjerm-alternativer, Rådhusparken. 

Støyskjerming: Beregnet park-areal i 
hvit sone (veitrafikkstøy 
Lden < 55 dB): 

Støynivå midt i 
parken (Lden): 

Alt. 1 Ingen 

(Se støysonekart X001) 

3350 m² 50 dB 

Alt. 2 Støyskjermer mot vei i øst og vest 

(Se støysonekart X002) 

4400 m² 48 dB 

Alt. 3 Lav støyvoll, kun mot vei i vest 

(Se støysonekart X003) 

3600 m² 

 

48 dB 

                                                
2 Kulturhuset er omtalt som alternativ1 i mulighetsstudiet Vestby Kulturhus av 
L2 arkitekter (våren 2018). 
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For Alt. 1 har Rådhusparken om lag 3350 m² i hvit sone uten spesielle tiltak for 
støyskjerming, se støysonekart X001. Dette er om lag 68 % av parkens samlede 
areal på 4900 m². 

Med støyskjermer mot veier i øst og vest (Alt. 2) som vist i støysonekart X002, 
er om lag 90 % av parkarealet i hvit støysone. 

For Alt. 3, med kun lav støyvoll mot vei i vest som støyskjerming, viser 
støysonekart X003 at ca. 73 % av parkarealet (3600 m²) kommer i hvit sone 
med støynivå under grenseverdien på Lden = 55 dB. 

For Alt. 2 og 3 (med støyskjerming) synker støynivået fra vei midt i parken med 
om lag 2 dB sammenlignet med alternativet uten støyskjerming (Alt. 1). 2 dB 
må regnes som merkbart, men alle tre alternativene har støynivåer 5 til 7 dB 
under grenseverdien på 55 dB. 

4.2 Støy fra jernbane 
 
Som vist i Figur 2 nedenfor, viser støyberegningene at både Kulturhuskvartalet 
og Rådhusparken er i hvit sone (dvs. Lden < 58 dB) for støy fra tog. Dermed er 
det veitrafikkstøy i området som er dimensjonerende for eventuelle støytiltak. 
 
Maksnivå er ikke beregnet da dette kun gjelder for boliger på natt. 
 

 

Figur 2: Støy fra jernbane på uteoppholdsområder ved Kulturhuskvartalet og 

Rådhusparken, uten tiltak for støyskjerming. Hvite områder har støynivå 

under grenseverdien på Lden = 58 dB. 
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5 KONKLUSJON 

Støyberegningene viser at både Kulturhuskvartalet og Rådhusparken er i hvit 
sone (dvs. Lden < 58 dB) for støy fra tog, og at det er veitrafikkstøy som dermed 
er dimensjonerende for eventuelle støytiltak. 

For uteoppholdsarealer ved Kulturhuskvartalet er det ikke ansett som nødvendig 
med støytiltak. 

Basert på en målsetting om at Rådhusparkens arealdel i stille sone for 
veitrafikkstøy enkelt kan og bør økes sammenlignet med uskjermet alternativ, 
samt at parken ikke bør «lukkes inne» med støyskjermer, vurderes Alt. 3 med 
lav støyvoll mot vei i vest, samlet sett som gunstigst. Dette alternativet gir om 
lag 3600 m² av parkens areal på 4900 m² i hvit støysone (dvs. ca. 73 %). 
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6 Vedlegg 

› Støysonekart X001:  Vestby Kulturhuskvartal og Rådhuspark, 
Lden fra veitrafikk - uten støyskjerming 

› Støysonekart X002:  Vestby Kulturhuskvartal og Rådhuspark, 
Lden fra veitrafikk - med støyskjermer 

› Støysonekart X003:   Vestby Kulturhuskvartal og Rådhuspark,  
Lden fra veitrafikk – med støyvoll 
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1 Vegtekniske betraktninger for rampen Vestby 
Kulturhus/ Rema 

Vestby kommune ønsker at COWI ser på kjøremønster for nedkjøring til kjeller for 
nytt kulturhus, justering av innkjøring til parkeringshus for eksisterende bygg 
(Rema 1000-bygget), varelevering til Rema 1000 og nytt kulturhus, og adkomst 
og HC-parkering for beboere i Rema 1000 bygget.  
Det har vært fokus på å unngå konflikter mellom gående i inngangssonen for nytt 
kulturbygg, og trafikk ned til parkeringskjelleren for kulturhus og Rema bygget 
som ligger nært. Siden nedkjøring til nabobygget Rema 1000 er lokalisert nært 
nedkjøringen for kulturhuset, har vi sett at det vil forbedre situasjonen å ha felles 
nedkjøringsrampe for disse kjellerområdene.   
I utgangspunktet var det ønskelig å dimensjonerende nedkjøringen for 
varelevering til kulturhuset og at varelevering kunne foregå i garasjen. Det 
forutsetter at nedkjøringsrampen dimensjoneres for lastebil. Dette lar seg 
dessverre ikke gjøre på vestlig fasade. En lastebil krever 4,5 meter fri høyde, og 
vil medføre en rampe på 45 meter i lengde, da rampen maksimalt kan ha 10 % 
stigning, gitt at rampen er isfri. I tillegg kreves en utjevningsflate (rett flate) på 
12 meter før overgang til fortausareal. Det er ikke plass for dette innenfor 
byggeområdet. Av den grunn har man dimensjonert nedkjøringsrampen for 
personbil, med nedkjøringsrampe langs kulturhusets vestlige fasade, og 
forsvinner under terrenget. Det er forutsatt isfri rampe og stigning på 10 %. 
Nedkjøringsrampen kan benyttes for begge p-kjellerne (Rema og kulturhuset) 
under bakkenivå. Det vil da være behov for en plate over kjørearealene ved 
inngangssonen. Figur 1 illustrerer dette. 
 

 

Figur 1 Illustrasjon av løsning med felles nedkjøringsarampe og varelevering på bakkeplan 
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Denne løsningen er vurdert som den beste siden antall konflikter med gående 
reduseres betraktelig, og tilkomst for biler er konsentrert på en fasade. 
Vurderinger som er lagt til grunn er: Trafikksikkerhet, landskapshensyn, 
sporingskurver og oversiktlige kjøremønster. Det er også prøvd å hensynta 
reguleringsplanen, men ved denne løsningen krever en mindre endring av 
områdeplanen. Selv om flere fasader frigis for kjøring, må det tenkes på at 
brannbiler skal ha tilkomst til bygget ved fare for liv og helse. Dette må tas til 
betraktning når ikke-kjørende dekker vurderes på andre fasader. 
 
Bildet under viser et eksempel på hvordan løsningen vil kunne se ut i 
virkeligheten. Bildet er tatt av nedkjøringsrampen ved Karvesvingen 1, Oslo. 
 

a 

Figur 2 Eksempel nedkjøring ved Karvesvingen 1.  

Kjøretøyet som er benyttet til varelevering inn til kulturhuset er hentet fra 
vegvesenets håndbok N100, og dimensjonene fremgår av figur 3. 
 
 

 

Figur 3 Dimensjonene på kjøretøy som er valgt for sporing for varelevering inn til 

inngangspartiet til kulturhuset 
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Sporingskurvene for varelevering for lastebil er vist i figur 5. Det er lagt opp til at 
lastebilen snur og kjører tilbake den samme avkjørselen, slik at kjøring begrenses 
inn i gangsonen rundt kulturhuset. Det vil kreve svingebevegelser, som illustrert 
nedenfor. Når nedkjøringsrampen til kjeller i Rema 1000-bygget samkjøres med 
kulturhuset, og innkjøring foregår under bakken frigjøres arealer på terreng til 
manøvreringsarealer og gangareal. De grønne feltene på bildet nedenfor viser 
nødvendig frisikt i kryssene.  
 

 

Figur 4 Hovedalternativ som er anbefalt for varelevering med lastebil 

Vi har også sett på et alternativ med å la lastebilen passere under passasjen på 
bygget slik som vist i figur 6, og kjøre ut øst for S9. Dette alternativet er mindre 
foretrukket. Det vil da føre til at kjøremønster i gangsonen blir enveiskjørt, og 
frisikt for avkjørsel ved S9 fører til avrundet bebyggelse ved avkjørsel, se figur 
5. I tillegg vil man da ha to gatekryss tett inn på hverandre. Dette alternativet 
krever i tillegg at det er minimum 5 meter fri høyde under passasjen.  
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Figur 5 Alternativ 2 Enveiskjørt veg for varelevering, 

2 Varelevering til teater for trailer 

Varelevering med større kjøretøy, f.eks semitrailer med kulisser til teateret, gjøres 
på egen lomme for varelevering for større kjøretøy i Sentrumsveien. Se figur 6. 

 

Figur 6 Varelevering av større omfang (semi-trailer) 
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3 HC-parkering for beboere i Rema-1000 bygget.  

Vi har sett på ulike løsninger for 2 HC parkeringsplasser ved inngangen til boligene 
i Rema-1000 bygget. Løsningen som er valgt bort er å anlegge parkeringsplasser 
i parkarealet, da det vil virke sjenerende for brukere av parken, og undergraver 
parkens funksjon.  
I grunn har vi landet på å anlegge disse langs Garderveien som kantsteinsparkeing 
/ gateparkering, denne er vist i figur 7 som alternativ 1. Parkeringen er forbeholdt 
beboere som bor i Rema bygget. Etter tilbakemelding angående bredden på HC-
parkering fra kommunen i møtet den 02.04.19, er det utarbeidet et annet 
alternativ. Begge alternativene er basert på en maxi-taxi (6 m).  
 

 

Figur 7 Alternativ 1 for lukeparkering langs Garderveien hvor det er satt av plass til 2 HC 

parkering for beboere 

Denne løsningen oppfyller ikke "bør" kravene til vegvesenet. Der står det at 
bredden på HC parkering bør vøre 4,5 m bred, men at det er mindre strengt for 
kantsteinsparkering. I tillegg dersom man legger til ordinær parkering langs 
Garderveien bortfaller breddekravet for HC parkering. I KS prosessen har det blitt 
diskutert at denne løsningen skal kunne fungere i praksis. 
I alternativ 2 er bredden økt til 3.25 meter på parkeringen. Forskjellen fra 
alternativ 1 er at sykkelfeltet blir ført på rundt kantsteinsparkeringen, slik at det 
blir gitt rom for avstigning med rampe mot fortauet. Fordelen er at rampen fra 
HC-parkeringen ikke vil havne i sykkelfeltet, hvor det er fare for konflikt mellom 
rampe og syklende i fart. Ulempen er at brukere må gå et lengre stykke, da 
parkeringen er lokalisert noe lengre nord og at kjøremønstret for syklister ikke 
blir optimalt. Løsningen er skissert i figur 8. 
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Figur 8 Alternativ 2 med 3,25 m bredde og sykkelfelt på venstre side av parkeringen. 

 

4 Krav om HC-parkering 

I utgangspunktet bør bredden på HC-parkering være på 4,5 m (N100, s. 86), 
spesielt for parkering i parkeringsplasser, men situasjonen er annerledes for 
kantsteinsparkering. Her vil man ha gata på den ene siden og fortauet på den 
andre. I disse tilfeller kan man benytte fortauet for utstigning dersom det ikke er 
hinder for utstigning i gaten (V129, s 84). Dersom man kan bruke fortauet er 
breddekravet 3,25 m (V129, s84). Det stilles også krav til stigning på fortauet 
som bør være så plane som mulig og ikke overstige 1 % stigning. 
 
 

5 Krav til Sykkelfelt mellom kjørebane og 
kantsteinsparkering 

Figuren under illustrerer løsningen og kravet om 0,5 m klaring mellom parkering 
og sykkelfelt, referert som sikkerhetssone. Videre er det anbefalt krav om maks 
hastighet på 40 km/t i gaten og ÅDT (årsdøgntrafikk) under 8000. I dette tilfellet 
er det oppfylt da hastigheten langs Garderveien er 40 km/t og ÅDT på 6101 
(Vegkart.no, 2019). 
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6 Brannbil tilgang i Kulturkvartalet 

I påvente av kommunens interne program for brannbil tilgang i sentrum har COWI 
sett på brannbil tilgang gjennom planområdet, og nødvendig tilgang til alle 
bygninger i planområdet. Vi forutsetter at kommunens arbeid med brannbil 
tilgang sikrer tilgang via Garderveien og Sentrumsveien. Nedenfor er det vist 
sporingskurver for brannbil på gatetun i planområdet.   
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Figur 9 Sporingskurver for brannbil på gatetun 

 
Alternativer som er valgt bort 
Alternativ 3 for vareleveringen kan være på østlige siden av bygget. Her kan man 
få lang nok rampe til å ha 4,5 m fri høyde. Det innebærer at vareleveringen kan 
komme seg under. Da må vegen utvides til å tåle toveis trafikk med lastebiler som 
da blir 7,5 m. Utvidelsen mot nord går ikke da bygget er allerede prosjektert. 
Utvidelse mot sør vil føre til at avstanden mellom to kryss kravet ikke blir oppfylt. 
Problemet blir da at dette krysset ligger for nærme T-krysset i sør. Sentrumsveien 
har en fartsgrense på 40 km/t og dermed blir kravet om minimumsavstanden på 
grunn av sikt mellom to kryss 30 m.  
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Figur 10 Siktkravet blir ikke oppfylt da det kun er 23 m fri sikt til neste kryss 
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1 Innledning 

COWI er engasjert til å foreta detaljreguleringsplan for Vestby sentrum: 
Kulturkvartalet og sentrumsparken. Den framtidige utviklingen skal skape 
bymessig fortetting med fokus på høy kvalitet. En blanding av ulike 
sentrumsfunksjoner skal skape næringsutvikling, møteplasser og attraktive 
bomiljøer.  

Vestby kulturkvartal: Vestby kommune har fattet flere bestemmelser som legger 
føringer om at overvann skal håndteres mest mulig lokalt. Målet er at tiltakene, i 
tillegg til å avlaste lokalt ledningsnett og lokale vassdrag, skal forvalte 
overvannet til positive elementer i nærmiljøet.  

I dette notatet utarbeides det forslag til hovedprinsipper for håndtering av 
overvann, i Vestby sentrum. 

 

Forbehold og avklaringer  

Følgende aspekter knytta til framtidig utvikling av Vestby sentrum, er per i dag 
uavklarte og blir ikke besvart i denne skissefasen, men vil påvirke 
prosjekteringen av overvannshåndtering i Vestby sentrum: 

› Framtidig trafikkmønster. 

› Adkomster og gjennomfart for varelevering og utrykningskjøretøy.  

› Parkering. Framtidig parkeringssituasjon er foreløpig uavklart, og er et 
politisk spørsmål. Det er i mulighetsstudiet tatt høyde for at all parkering 
sør for rådhuset må vike til fordel for etablering av sentrumsparken. Ved 
ev. parkering under parkområdet vil det i stor grad påvirke prosjektering av 
parken. Særlig plantevalg og fordrøyning av overvann begrenses av 
underjordisk parkering under parkarealene. Beregningene som er 
gjennomført i kap. 4.3, er basert på at ingen av arealene i parken er berørt 
av ev. framtidig parkeringskjeller. 

› Infiltrasjonskapasitet i eksisterende masser er ukjent. Derfor kan vi ikke 
bekrefte eller avkrefte om det er mulig å infiltrere overvann. 

› Foreløpig mangler data på flomsituasjon ved 200-års regnhendelser.  

 

Forutsetninger for alle beregninger i notatet: 

› Områdeavgrensning er fremdeles uavklart, og arealavgrensing som er 
utgangspunkt for beregninger må justeres ved detaljprosjektering.  

› Konsentrasjonstid og vannmengder beregnes samlet for Kulturkvartalet og 
parktomta.  
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› Arealavgrensningen betraktes som tomteavgrensning i beregningene. 
Retningslinjer for håndtering av overvann viser til at overvann skal 
håndteres på egen tomt.  

 

2 Retningslinjer for overvannshåndtering i Vestby 
sentrum 

2.1 Hovedprinsipper for lokal overvannshåndtering - 
tretrinnsstrategi 

Å føre alt av overvann til ledningsnett er lite hensiktsmessig, både praktisk og 
økonomisk. Dimensjonering av lokalt overvannsnett for framtidige, store 
regnhendelser vil bli svært kostbart. Håndtering av vann lokalt er rimeligere og 
mer fleksible tiltak, og avlaster lokalt ledningsnett og lokale vassdrag. 
Håndtering av overvann på terreng gir ofte tilleggskvaliteter i form av økt 
biomangfold og mer varierte uteområder, med flere muligheter for lek og 
rekreasjon. Kombinasjonen av disse kvalitetene kan gi økt trivsel og vil gi 
framtidsretta byutvikling. 

Lokal håndtering av overvann er i tråd med kommunens mål for utviklingen av 
Vestby sentrum. Lokal overvannsdisponering (LOD), også kjent som 
tretrinnsstrategien, omfatter infiltrasjon og fordrøyning av overvann, ved små til 
moderate regnhendelser. Ved store regnhendelser skal overvann ledes til trygge 
flomveier.  

Tretrinnsstrategien for lokal overvannsdisponering (LOD – oppgitte verdier er 
foreslåtte verdier fra Oslo kommune – VAV):  

1. Infiltrere små regnhendelser (< 20 mm) 

2. Forsinke og fordrøye middels store regnhendelser (> 20mm < 40 mm)  

3. Sikre trygge flomveier ved store regnhendelser (> 40 mm ) 

 

Følgende tiltak for fordrøyning av overvann kan vurderes i Vestby: 

Trinn 1 etter tretrinnsstrategien – infiltrasjon av overvann: 

› Grønne tak 

› Grønne vegger 

› Infiltrasjonsarealer (permeable arealer som overvann kan infiltreres i: 
vegetasjonsarealer, permeable dekker) 
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› Alle «grå» arealer (asfalt, steindekker, veier, fortau, plasser, parkering) 
skal utformes på en slik måte at de bidrar til lokal overvannshåndtering. 
Tette flater kan lede avrenning til infiltrasjonsarealer og/eller 
fordrøyningsbasseng, infiltrere i permeable dekker i form av grus, 
permeabel asfalt, armert gress el.l. Utforming til flomvei er også aktuelt. 

 

Trinn 2 etter tretrinnsstrategien – tilbakeholding av overvann: 

› Tørre fordrøyningsbasseng (nedsenk i terrenget, regnbed, infiltrasjonsbed) 

› Våte fordrøyningsbasseng (vannspeil, våtmarksarealer) 

› Nedgravd fordrøyningsmagasin (magasiner i bakken, med infiltrasjon til 
grunnmasser) 

 

Trinn 3 etter tretrinnsstrategien – trygge flomveier: 

› Ved store regnhendelser må overvann ledes i trygg flomvei. Med «trygge 
flomveier» menes flom uten større skade på samfunnskritiske installasjoner 
(infrastruktur, sykehus, skoler, transformatorer, etc.). Ved etablering av 
flomveg må det gjennomføres en risikovurdering, der man vurderer om 
samfunnskritiske installasjoner blir påvirka av flomvann. 

 

2.2 Retningslinjer og krav til overvannshåndtering i 
Vestby sentrum 

Følgende dokumenter er førende for prinsipper for tiltak og utforming av 
konseptplan for overvannshåndtering, i Vestby sentrum: 

› Planbestemmelse 09.12.16 

› «Overvannsstrategi Vestby sentrum» 

› «Rammeplan for teknisk infrastruktur Vestby sentrum» 

 

Vestby kommune har veg hjelp av konsulent Norconsult, utformet prinsipper om 
lokal overvannsdisponering (LOD) for all utbygging i Vestby sentrum. Følgende 
planbestemmelser om avbøtende tiltak og ønsker om bruk av LOD, skaper 
føringer for overvannshåndtering i kommunen: 

› «I §1, Fellesbestemmelser i Planbestemmelsen av 09.12.16, er det stilt 
krav om at «Det skal etableres overvannsløsninger slik at avrenningen fra 
planområdet ikke overstiger ca 1 års flomvannsføring og at inntil 200-års 
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flomvannsføring blir fordrøyd. For flomvannsføring utover dette skal det 
sikres trygge flomveier.»  

› «I Planbestemmelse av 09.12.2016, §11 Annen grønnstruktur slår fast at 
Grøstadbekken med tjern skal gjenåpnes og at det skal etableres et åpent 
overvannsanlegg i Rådhusparken. Planbeskrivelsen beskriver 
grønnstruktur/møbleringssoner lang alle gater i planområdet med bredde 
på 2-3 meter-. I sentrumsområdet skal slike arealer med møbleringssone 
benyttes der man vurderer mulighet for opparbeidelse med permeable 
dekker. Ved bygging av parkering på bakkeplan, stilles det krav om 
parkering med permeable dekker.» 

› «Eksisterende flomveier må opprettholdes eller nye etableres. Det skal 
være vannveier gjennom planområdet med kapasitet til å håndtere en 200-
års regnhendelse.» 

› «For alle utbyggingsprosjekter skal det utarbeides en overvannsutredning, 
som skal inneholde beskrivelse av LOD-anlegg og flomveier. Dersom 
forholdene tilsier at det vanskelig kan håndteres alt overvann lokalt, kan 
det føres overvann til lokalt overvannsnett. I så tilfelle er øvre grense for 
påslipp til lokalt overvannsnett er satt til 5,0 l/s per dekar.» 

 

3 Overvann i Vestby sentrum – dagens situasjon 

3.1 Ledningsnett 

Per i dag føres alt overvann til offentlig OV-nett. I dag er det separatsystem, der 
overvann hovedsakelig går i separat ledningsnett. Deler av nettet er gammelt, 
og informasjon om nettet er mangelfullt. 

 

Figur 1 viser eksisterende ledningsnett i Sentrumsparken.  

Det ligger to OV-ledninger parallelt med Sentrumsveien (til høyre i figur 1). 
Dersom det er mulig, anbefaler COWI å koble overløp til Ø1000mm OV 
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bekkelukking. Grunnen er at overvannet vil bli delvis renset, via fordrøyning og 
infiltrasjon. Skal bekken åpnes, vil påslipp være et positivt bidrag til vannføring 
og rent vann. Alternativet er påkobling til Ø225mm OV-ledning. 

3.2 Overordna fallforhold og avrenning 

Dagens terreng i Vestby sentrum er svært flatt. Terrengkote 64 strekker seg i 
dag rundt parkområdet og skaper i praksis 0% overordna fall. Sør for det nye 
kulturbygget/dagens bibliotek, strekker terrengkote 65 seg vest-øst. Det gir et 
fall på ca. 1%. I praksis vil overvann samles i lokale forsenkinger/lavbrekk i 
terrenget. For å kunne lede overvann til lokal fordrøyning ved framtidig 
utbygging, må det prosjekteres lokale lav- og høybrekk for å sikre tilstrekkelige 
fallforhold til overvannstiltakene. 

Det er ifølge «Overvannsstrategi Vestby sentrum» planlagt flomveg som går fra 
sentrumsområdet og videre nordøstover mot Grøstadbekken, som i dag ligger i 
rør (se figur 2). Analyse av 500-årsflom er utført, og viser at halve 
sentrumsparken vil ligge under vann ved en slik regnhendelse (se figur 2). 
Analyse av 200-årsflom er under arbeid. 

Overvannet drenerer mot eksisterende bekkesystemer, blant annet 
Grøstadbekken. Vassdragene i området er utsatt for vassdragsflom, og flere av 
bekkene rundt Vestby sentrum oversvømmer omkringliggende jorder ved større 
regnhendelser. 

Det er lite tilgengelig data på grunnvannsstand i Vestby sentrum, grunnvannet 
vil legge begrensninger bl.a. på hvor dypt fordrøyningsanlegg og kjellere bør 
anlegges i området.  

3.3 Beregninger av overvann 

Retningslinjer sier følgende om håndtering av overvann med påslipp til offentlig 
ledningsnett i Vestby sentrum: 

› Avrenning fra planområdet skal ikke overskride ca. 1-års flomvannføring. 

› Det kan søkes om påslipp til kommunalt ledningsnett dersom fysiske 
forhold hindrer lokal overvannshåndtering. Veiledende øvre grense for 
påslipp er 5,0l/s per daa av tomtearealet.  

› Inntil 200-års flomvannføring skal fordrøyes. 

› Det beregnes med klimafaktor 1,5, jfr. «Overvannsstrategi Vestby 

sentrum».  

› Det er tatt utgangspunkt i IVF-kurve henta fra nærmeste målestasjon: 
Rustadskogen i Ås. 

Det foreløpige kravet til overvannshåndtering legger til grunn fordrøyning av 
200-årsregn med veiledende makspåslipp til ledningsnett på enten maks 1-
årsavrenning, eller 5,0 l/s per daa. 
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IVF-kurven har ikke 1-års oppløsning og utgangspunktet blir derfor å beregne 
avrenning for 2-årsregn. 

 

Beregning av 2-årsregn ved dagens situasjon: 

› 10 min. konsentrasjonstid  

› Dimensjonerende nedbørsvarighet på 10 min.  

› Ingen overvannstiltak 

 

Total avrenning generert på kulturkvartalet og i parken: 

= 109 l/s 

Merk at verdien er noe høyere enn et 1års-regn. Uansett tilfredsstiller ikke 
dagens avrenning, uten noen fordrøyningstiltak, kommunens egne føringer på 
håndtering av overvann for framtidig situasjon i Vestby sentrum, der maks 5,0 
l/s per daa skal slippes til ledningsnett. 

 

4 Overordna konsept for lokal overvannshåndtering i 
Vestby sentrum  

Økt fortetting ved utvikling gir som regel flere harde flater som genererer 
avrenning, og øker belastningen på offentlig ledningsnett og vassdrag. Det 
foreslås imidlertid i konseptforslaget å fjerne store parkeringsarealer, til fordel 
for grønne parkarealer, noe som vil redusere avrenning og gi anledning til 
etablering av større LOD-tiltak.  

Selv om parken får reduksjon i tett areal (parkering), vil omkringliggende 
områder fortettes. Det bør vurderes å lede takvann og avrenning fra tette flater 
rundt parken til fordrøyning og infiltrasjon i parkarealene. Det gjelder både for 
eksisterende og framtidige bygg. Der det er mulig, bør også takvann ledes til 
parken for infiltrasjon der. 
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Figur 2 viser konseptplan for Vestby sentrum. 

Konseptplan for overvannshåndtering i Vestby sentrum er et konseptuelt, 
innledende forslag til lokal overvannsdisponering i området. Det må påregnes 
endringer fra konsept til endelig parkplan, men det er nyttig med en vurdering 
av fordrøyningsbehov før endelig parkplan er fastsatt.  

Ved videre prosjektering av parken, må det utføres beregninger, dimensjonering 
og detaljprosjektering av overvann tilpasset nye prosjekterinsgrunnlag.   

4.1 Forslag til tiltak for lokal overvannshåndtering 

 

Sentrumsparken/rådhusparken: 

› Maksimere grønne flater i den nye parken for å gi store infiltrasjonsarealer. 

› Etablere fast vannspeil med fordrøyningsvolum. Her må vannkvalitet 
vurderes ut ifra tilkobling/vanntilførsel: takvann og springvann gir god 
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vannkvalitet, overvann generert fra flater på terreng gir dårligere 
vannkvalitet. 

› Vurdere mulighet for å frakoble taknedløp og lede takvann fra 
omkringliggende bygninger til infiltrasjonsarealer i parken: rådhuset, REMA 
1000 og NAV samt nye bygg. 

› Prosjektering av kantstein utføres med fokus på overvann, unngå at 
overvann blir «stengt inne» av opphøyd kantstein. 

› Etablering av regnbed med fordrøyning og infiltrasjon. 

› Etablering av lokale nedsenkede områder i parken som kan fungere som 
fordrøyningsdammer ved større regn. 

 

Figur 3 viser konseptskisse for nytt kulturhus med sentrumsparken i bakkant.  

 

Kulturkvartalet: 

› Grønne tak, magasin på tak (Protan e.l.) 

› Grønne vegger 

› Takvann føres på terreng/til parken for infiltrasjon 

› Permeable dekker 

› Lokale infiltrasjonssoner/regnbed for å håndtere avrenning som ikke kan 
ledes til parken. 
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4.2 Avrenning og flomveg 

Grøstadbekken foreslås som flomveg fra Vestby sentrum, i tråd med 
kommunens retningslinjer. Ved gjenåpning av bekken, som avklart i 
planbestemmelsene, vil det dannes et naturlig lavbrekk i terrenget som vann vil 
søke mot. Overløpet fra parken vil gå til bekkestrengen øst for Sentrumsveien. 
Avhengig av terrengforhold på veien, og framtidig utvikling av denne, vil 
flomvann ledes til bekken enten på terreng over veien, eller under bakken via 
rør. 

 

Figur 4 viser overordna konsept for overvannshåndtering, med basis for beregninger og 

flomveg. (Flomsonen er basert på flomkart utarbeida av Vestby kommune). 

 

Risikovurdering 

Det må utføres en vurdering av trygge flomveier ved prosjektering, for å unngå 
skade på samfunnskritisk infrastruktur. Ut ifra dagens fallforhold vurderer vi at 
overvann ved flomsituasjon vil ledes mot Grøstadbekken og omkringliggende 
områder (se fig. 4), men modellering må gjennomføres for å se hvor vannet 
faktisk går ved flomsituasjon. Drenslinjer er ikke tilgjengelig per dags dato, når 
de foreligger må det gjøres en ROS-analyse. 
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4.3 Beregninger av overvann for framtidig situasjon 

Beregninger er gjort med gjentaksintervall 200 år, videreført maksmengde 
overvann 5 l/s, ellers med samme faktorer som i kap 3.3. I framtidig situasjon 
er det større arealer med infiltrerende overflater, men også økt avrenning 
generert utenfor parkområdet som skal tas hand om.  

 

Beregninger uten infiltrasjon: 

Utførte beregninger viser at fordrøyningstiltakene må ha et volum på minst 110 
m³. Beregnet fordrøyningsvolum og videreføring av makspåslipp 5,0 l/s per daa, 
gir en meget god reduksjon av vannstand i fordrøyningsmagasiner innen ett 
døgn, med tømming av fordrøyningsvolum i løpet av 6 timer. Det er liten risiko 
for overbelastning dersom påfølgende kraftige regnhendelser inntrer (se figur 
5).

Figur 5 viser graf for mengder overvann (nødvendig volum) som fordrøyes i magasiner 

fordelt på regnhendelser, og tid før tømming av magasiner (minutter siden regnet startet). 

 

Grafene over viser avrenning fra magasiner uten infiltrasjon. Ev. infiltrasjon i 
masser vil komme i tillegg, og vil redusere volumbehovet til 
fordrøyningstiltakene. Det må utføres feltundersøkelser for å vurdere 
infiltrasjonskapasiteten i eksisterende masser. Ved dårlig infiltrasjon, bør det 
vurderes tiltak som kan øke kapasiteten. 
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5 Sammendrag 

Ihht. Vestbys retningslinjer for overvann, blir det maks 5 l/s påslipp til 
overvanns-ledningsnettet. Dette krever fordrøyningstiltak med volum på rundt 
110 m3.  

Det er ikke gjort vurderinger av infiltrasjonskapasitet i området, men infiltrasjon 
vil uansett redusere behovet for fordrøyningsvolum. Det anbefales ellers å holde 
overvann på terreng og benytte parkområdet til LOD-tiltak. Det er da mulig å se 
åpning av Grøstadbekken i sammenheng med et overvannsystem i parken. 
Parkeringskjeller bør unngås i parkområdet.    
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

I forbindelse med Detaljreguleringsplan for Vestby kulturkvartal og 

sentrumspark er det behov for å vurdere ulike parkeringsløsninger for 

kulturhuset.  

Det er beregnet et behov for ca. 70 p-plasser for bil og ca. 136 

sykkelparkeringsplasser. Dette er betydelig mindre enn dagens bakkeparkering i 

planområdet hvor det de i dag er ca. 170 p-plasser på nordsiden av 

Sentrumsveien og i Rådhusgata til sammen. Dette innebærer ca. 41 % av 

dagens parkeringskapasitet i området for bil, mens omfanget av 

sykkelparkeringen øker betydelig (litt vanskelig å tallfeste dagens kapasitet). 
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1.2 Alternativer 

Kommunen har ikke avklart lokalisering av parkering for sentrum. Det er 4 

alternativ som er angitt som aktuelle for parkering til kulturhuset og generelt for 

besøkende og ansatte til sentrumsvirksomheter. Alternativene er: 

1 I kjeller på kulturhuset, i 1 etasje. Med nedkjøring fra gangsone mot S6. 

Adkomst fra Sentrumsveien. Felles adkomst for S6, varelevering 

kulturhuset (teater-scenekulisser osv., bibliotek, restaurant/kafe i 

kulturhuset) og parkering i kjeller kulturhus. 

2 Parkeringshus under bakken i Rådhusparken. Adkomst ikke avklart. Ønsker 

anbefaling i trafikkanalyse. 

3 Parkeringshus over bakken på S8. Adkomst fra Sentrumsveien. Felles 

adkomst med S6 og varelevering kulturhuset, og nedkjøring til kjeller 

kulturhuset (kun ansatte parkering, og varelevering bibliotek, 

restaurant/kafe i forbindelse med kulturhuset.     

4 Parkering utenfor vårt planområde. P-hus under bakken. Adkomst ikke 

avklart, men må skje fra Sentrumsveien. Ønsker anbefaling i 

trafikkanalysen. 

 

Figur 1 Oversikt over vurderte alternativer. 
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2 Trafikkvurdering 

2.1 Arealbehov 

Forutsatt 70 p-plasser for bil. Arealbehov per p-plass er på minimum 20 m² per 

p-plass forutsatt tosidig 90 graders parkering. I tillegg kommer areal til 

kjøreareal mm slik at det i utgangspunktet er forutsatt ca. 25 m² per plass noe 

som gir et arealbehov for bilparkering på ca. 1750 m². Ramper kommer i tillegg. 

Når det gjelder sykkelparkering er det forutsatt ca. 2,5 m² per p-plass, noe som 

gir et behov for ca. 340 m². Det er ikke gitt at all sykkelparkering skal plasseres 

sammen med bilene. Det er forutsatt ca. 100 sykkelparkeringsplasser sammen 

med bilene tilsvarende 250 m². Resten av sykkelparkeringsplassene plasseres 

mer spredd rundt i planområdet. 

2.2 Vurdering 

2.2.1 Generelt 
Alle alternativer ser ut til å ha tilstrekkelig areal til å tilfredsstille det definerte 

parkeringsbehovet. 

Avviklingsmessig vil 70 p-plasser normalt ha såpass få bilbevegelser i timen at 

trafikken neppe skaper store problemer. Utfordringen kan være hvis behov er 

større enn de angitte 70 p-plassene og overskuddstrafikken søker rundt og 

venter på ledig p-plasser. 

2.2.2 Alternativ 1 
Formen på selve kulturbygget er ikke helt ideell i forhold til en p-kjeller, men det 

antas at bygget f.eks. kan romme en langsgående tosidig parkeringsrad i hele 

lengderetningen av bygget, med en ekstra tosidig parkeringsrad i den bredeste 

delen av bygget. I tillegg vil det være behov for i overkant av ca. 30 m lang 

nedkjøringsrampe (antatt maksimum 10 % stigning og 3 m høydeforskjell samt 

overgangslengder). Det antas også det er mulig å innpasse ca. 100 

sykkelparkeringsplasser under tak i anlegget. 

På bakkeplan utenfor bygget kan det bli trangt med varelevering, nedkjøring til 

p-kjeller og publikumsinnganger. Noe av utfordringene er knyttet til 

manøvrering av tunge kjøretøy og sikkerhet for myke trafikanter. Detaljer i 

løsningen er ikke kjent og må vurderes på et senere tidspunkt. En mulig løsning 

kan være å etablere en lomme langs Sentrumsveien for slik trafikk.  

2.2.3 Alternativ 2 
Rådhusparken antas å kunne romme ca. et parkeringsanlegg med 2 doble rader 

(ca. 35 m bredde). Pga. flomsituasjonen kan det være en fordel om 
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parkeringsanlegget legges i den vestre delen av området, selv om dette neppe 

løser alt i forhold til vannproblematikk. Pga. av planene på bakkeplan kan det 

være en betydelig konstruksjon over p-kjelleren for å bære alt over. 

Pga. av dette antas det ca. 3,5 m for høydeforskjell mellom bakkeplan og 

parkeringsplan (2,2 m frihøyde). Dette gir behov for en ca. 35 m lang rampe. 

Rampen som etableres trenger ikke nødvendigvis å være rett. Prinsippskissen 

under viser et p-anlegg med en dobbel spiralrampe med diameter ca. 26 m. 

 

Figur 2 Spiralrampe med 2 doble parkeringsrader. 

Inn-/ og utkjøring trenger heller ikke være på samme sted. Under er det vist et 

eksempel fra Israels plads i København hvor innkjøring til p-anlegget er i en 

spiral til høyre og utkjøringen er nærmest på venstre side. Ellers er det inn og 

utganger til p-huset. P-anlegget kan også oppskaleres om det er behov for det. 

 

Figur 3 Eksempel på ramper til/fra p-hus under Israels plads i København. 
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I utgangspunktet anbefales det adkomst til/fra Garderveien da den ligger 

nærmest om p-anlegget legges mot vest. En adkomst mot Sentrumsveien mot 

sør kan kanskje fungere som en flomvei og det er nok ikke ønskelig å fylle p-

kjelleren med vann. 

2.2.4 Alternativ 3 
I prinsippet kan trolig tomta S8 stor nok til å romme ca. 70 p-plasser allerede i 

dag. I så fall trenger man ikke et parkeringshus over bakke av den grunn, men 

man kan legge parkeringen på bakkeplan som i dag. Hvis man skal bygge bygg 

på tomta så er de illustrerte bygningskroppene for små og smale til å romme et 

parkeringshus. 

2.2.5 Alternativ 4 
I utgangspunktet er det skisser en lokalisering som ligger sør for krysset mellom 

Sentrumsveien X Odins vei. Dette området er imidlertid i følge 

områdereguleringsplanen for Vestby sentrum flomutsatt. I tillegg ligger området 

et lite stykke fra kulturhuset. Videre kan det være uheldig med en adkomst til p-

anlegget nær eksisterende kryss om disse ikke tilrettelegges for det. 

2.2.6 Innspill alternativ 4 
Innspill Kan et alternativ være å legge p-anlegget rett sør for kulturhuset? Fra gatebilder 

(google) kan det se ut som om det er fjell her og da kan man evt. bygge p-

anlegget som et fjellanlegg uten flomproblematikk, med kjøre- og gangadkomst 

rett ved kulturhuset. 

 

Figur 4 Gatebilde sett mot sør fra dagens Sentrumsveien rett sør for planlagt 

Kulturhus. 

3 Konklusjon 

Trafikkmessig så skiller det ikke mye mellom alternativene. Generelt bør man 

vurdere nærmere situasjonen med varelevering nær hovedinngangen til 

kulturhuset. 
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1 Innledning 
Vestby kommune har i sin masseforvaltningsplan ønske om at masser i stor grad 

gjenbrukes i nærområdet, og at det foreligger en plan for gjenbruk av over-

skuddsmasser. I Vestby sentrum skal det i størst mulig grad planlegges en mas-

sebalanse for overskuddsmasser slik at disse blir brukt i fremtidige prosjekter.  

Dette dokumentet for vurdering av overskuddsmasser vil avklare arealbruken for 

permanente utfyllingsområder og vil utgjøre et innspill til ytre miljøplan med 

tanke på midlertidig lagring av jordmasser og håndtering av eventuelle foruren-

sede masser. Prinsippene fra Masseforvaltning – Vestby kommune legges til 

grunn i prosjektet. Prioriteringene her er gjenbruk av mest mulig av massene i 

planområdet og i andre prosjekter i sentrum. Masser som ikke lar seg gjenbruke 

lokalt leveres til godkjent mottak (herunder eventuelle forurensede masser). 

Formålet med denne vurderingen er å synliggjøre omfanget av overskuddsmas-

ser og potensialet for gjenbruk og gjenvinning.  
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2 Planområde 
Varslet planområde inkluderer parkeringsplassen på nordsiden av eksisterende 

bibliotek, området for eksisterende bibliotek, og store deler av parkeringsplas-

sen på sørsiden.  

Figur 1. Ortofoto av dagens situasjon 

Figur 2. Plan over foreslått situasjon 
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2.1 Nordre parkeringsplass 
Parkeringsplassen i nord skal reguleres om til park. Det skal graves ned 0.5 me-

ter for å fjerne asfalt og underliggende bærelag. Det er lagt opp til at terrenget i 

parkområdet skal bygges opp igjen til samme kote som eksisterende terreng. 

Massene tilhører tiltaksklasse 1, og bør spares til toppjord for parken, med 

mindre den viser seg å inneholde synlig forurensning. Dersom dette er tilfelle 

må massene leveres til godkjent mottak.  

Det kan antas at hele feltet ned til 1-2 meter er rent. I følge geoteknisk rapport 

er det fra 1.3 til 7.8 m ned til berget. Så lenge topplaget er rent vil leiren regnes 

som rene masser og kan gjenbrukes innenfor området.  

Kotehøydene ligger på ca. +63 til +65. Området utgjør ca. 2850 m² (inkludert 

stripen forbi bygget).  

Det må undersøkes om jorda inneholder pesticider. Det med bakgrunn i at area-

lene tidligere ble benyttet til jordbruksarealer, og det på 1960-tallet kan ha vært 

benyttet DDT og Lindan på området.  

2.2 Eksisterende bygg 
Det er ikke utført miljøkartlegging under eksisterende bygg. Dette bygget har 

kjeller under deler av første etasje. Tegninger vi har fått tilsendt av kommunen 

har gitt oss mulighet til å anslå kjellerens utstrekning.  

Miljøteknisk grunnundersøkelse må gjennomføres på områder som ikke er kart-

lagt, det vil si der det nå står bygg, samt området langs veien.  

2.3 Sørlige parkeringsplass 
På sørlige parkeringsplass er det en høydeforskjell på rundt 1 meter, fra ca. kote 

+64 til +65. Dette området antas at skal planeres ut under byggeprosessen. 

Området er kartlagt til å bestå av rene masser i tilstandsklasse 1 ned til 1 me-

ter, med unntak av et lite punkt nordvest på området som har PCB i til-

standsklasse 2, som regnes som god. For sentrumsområder er det krav om at 

topplaget (øverste 1 meter) har tilstandsklasse 3 eller lavere. Dette området vil 

derfor ikke bli spesielt hensynstatt. Dersom tomten på senere tidspunkt blir om-

regulert til boligområder er kravet tiltaksklasse 2 eller lavere, slik at dette ikke 

vil ha noen påvirkning for området nå eller senere.  

Det aktuelle området har delvis tynn og delvis tykk hav-/strandavsetning. Det er 

ca. 0.5-1 meter fyllmasser på toppen, og under er det leire, silt, sand og grus 

før berg. Det er mellom 0.8-4.8 meter ned til berg.  
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2.4 Ny plan 
Nytt bygg skal oppføres med kjeller. Første etasje skal ligge på terrengnivå, og 

det legges til rette for at inngangen skal ligge på kote +64. Dette er logisk med 

tanke på andre bygg i nærheten. Vi har derfor tatt utgangspunkt i at byggegro-

pen vil graves ned 4.5 meter til kote +59.5 under hele bygget med en arbeids-

sone på 2 meter fra ny fasade i kjeller. 

Veien helt i sør skal flyttes. Det er ikke gjort miljøtekniske undersøkelser i dette 

området.  
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3 Håndtering av overskuddsmasser fra 
bygg og anleggsvirksomhet 

Gravemasser: jord og berggrunn som graves opp på en eiendom.   

Byggeavfall: materialer og gjenstander fra bygging, rehabilitering eller rivning 

av bygninger, konstruksjoner og anlegg. For dette området gjelder det fortrinns-

vis asfalt. For øvrig byggeavfall fra rivning av eksisterende bygg håndteres etter 

byggesaksforskriften, og må miljøkartlegges. 

I det følgende er det hentet ut relevante punkter fra retningslinjene som vil 

gjelde for detaljreguleringsplanen for Rådhusparken. De mest sentrale delene av 

retningslinjene er understreket i tekstene som er hentet fra regionalplanen. 

3.1 Generelt  
Arealplanleggingen skal bidra til bærekraftig håndtering av overskuddsmasser, 

ved å legge til rette for en mer sirkulær forvaltning av byggeråstoffene.  

For all massehåndtering skal følge avfallshierarkiets prinsipper om å prioritere 

reduksjon, gjenbruk og gjenvinning følges, se figur 3. Deponering forbeholdes 

masser uten gjenbruks- eller gjenvinningspotensiale. 

Bygge- og anleggstiltak planlegges med sikte på å oppnå intern massebalanse i 

prosjektet. 

I reguleringsplaner og kommunedelplaner som legger til rette for utbygging, bør 

det settes av tilstrekkelig areal for mellomlagring og sortering av masse innenfor 

planområdet. 

Figur 3. Avfallspyramide Jæren kommune 
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Bortkjøring til deponi: Det anbefales at kun masser som er uegnet til gjenbruk 

kjøres bort på deponi.  

Som en del av reguleringsbestemmelsene skal en massehåndteringsplan utar-

beides. Denne bør ta for seg hvordan avfallspyramiden ivaretas. Det vil si en re-

degjørelse for hvordan de ulike leddene i pyramiden er vurdert og ivaretatt. I til-

legg bør den også ta for seg volum av de ulike typene masser, hvor og hvordan 

disse er tenkt gjenbrukt. 
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4 Beregning av masser 

4.1 Forutsetninger for masseberegningen 
For å kunne utføre en etterprøvbar beregning av massehåndteringen har vi satt 

noen forutsetninger: 

• Kjeller i eksisterende bygg har takhøyde på 2.8 meter. Utover denne 

høyden regnes 0.5 meter i tillegg som gir uk. kjeller = +60.70 

• Sammenhengende kjeller under hele 1. etg i nytt bygg 

• I nytt bygg skal ok. gulv i 1. etg ligge på kote +64.00 

• Byggegropen til nytt bygg skal graves 4.5m under ok. gulv 1. etg. Det 

vil si at det generelle gravenivået her blir +59.50 

• Utgangspunktet for arbeidssonen i byggegropen er 2 meter flatt areal 

utenfor kjellerfasade før graveskråningen anlegges med 50% helning 

(1:2) 

• Byggegropen for opparbeidelsen av ny park sjaktes ut 0.5 meter under 

eksisterende terreng 

• Det skal graves dypere for planting av nye trær. Det legges derfor til en 

mengde på 15m3 pr tre. Se landskapsplanen for plassering av trær 

• Tilbakefylling til nivå for eksisterende terreng i parken 

Terrengvoll for støyskjerming vest i parken, vist på illustrasjonsplan, er medtatt 

i volum for oppfylling av masser.  

4.2 Masseberegning 
 

MASSEHÅNDTERING MENGDE 

Masser som skal graves ut 24.720 m³ 

Masser som skal graves ut pr tre = 

15 m³. (Landskapsplanen viser at 33 

trær skal plantes i parken) 

495 m³ 

Masser som skal gjenbrukes 12.550 m³ 

Overskuddsmasser 12.665 m³ 
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 http://projects.cowiportal.com/ps/A116032/Documents/03 Prosjektdokumenter/3. Massehåndtering/Massehåndteringsplan_utkastet_KS_TAMO.DOCX 

Ved beregning av hvor mange lass med masser som må kjøres bort er det forut-

satt en lastebil uten tilhenger som har kapasitet til å frakte 10 m³.  

Antall lass overskuddsmasser som må kjøres bort til mellomlagring = 1.267 stk. 

Volumene er i dette anslaget teoretiske da vi ikke kan vite med sikkerhet hvor 

mye av massene som er løsmasse eller sprengt fjell. Tallet vil derfor variere med 

massenes tetthet.   

4.3 Tomtegrenser 
Eiendomsgrensene legger føringer for utslaget på graveskråningen som i ut-

gangspunktet er satt til helningsgrad 1:2 (50%), 2 meter ut fra fasadelivet på 

det nye bygget. På hver side av det nordligste nybygget ligger eksisterende 

bygg som må tas hensyn til under byggingen, se figur 3. Disse legger føringer 

for utslaget for graveskråningen. 

 

4.4 Spunt 
Figur 5 viser hvor det vil være aktuelt å bruke spunt for å holde veggene i gra-

vegropen stabile. Den lysegrønne fargen indikerer flate arealer (mellom 0%-

10% helning) og mørkegrønn farge viser graveskråningen (helning på mel-

lom10%-50%). Videre viser den røde fargen de områdene graveskråningen vil 

bli brattere enn 50%, og dermed de arealene som må spuntes. Dimensjonen på 

spunten i vest vil være 64 meter lang og 4.5 meter høy, og tilsvarende for spun-

ten i øst vil være ca. 60 meter lang og 4.5 meter høy. 

Figur 4. Byggegrop og tomtegrenser 
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Figur 5. Helningsanalyse 
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__________________________________________________________________ 

Sammendrag  

I analysens resultat for risiko er aktuelle tiltak inkludert i vurderingen. En  hendelse havner under  

middels risiko etter at tiltak er gjennomført.  

 

Hendelsene som utgjør en middels risiko er: 

 

› Svikt i brannvannsdekning (Nr. 9)  

 

For hendelsene med moderat risiko har de en konsekvens som gjør at de aldri vil kunne havne i lav 

risiko.  

 

Konklusjonen i analysen er at ved å gjennomføre aktuelle risikoreduserende tiltak kan 

risikosituasjonen gjøres akseptabel for alle hendelsene.  

 

Det har derfor ikke fremkommet risikoforhold som gjør at området anses uegnet for den planlagte 

utbyggingen. 

 

Det skal presiseres at tiltak som reguleres av lover, forskrifter og regelverk må gjelde uansett hva 

ROS-analysen viser. 

__________________________________________________________________ 
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1 Innledning  
I forbindelse med planlagt eiendomdutvikling er COWI AS er engasjert av Vestby kommune, 

eiendomsavdelingen, for å foreta detaljreguleringsplan for Vestby Sentrum, Kulturkvartal og 

Rådhusparken. En blanding av ulike sentrumsfunksjoner skal skape, næringsutvikling, møteplasser og 

attraktive bomiljøer rundt nytt kulturkvartal og Rådhuspark i Vestby kommune.  

Planområdet er ca. 12,8 daa stort, og ligger i Vestby sentrum på næringsområde mellom Rådhusgata i 

nord, Sentrumsveien i øst og syd og Garderveien i vest Figur 1-1.  

Utbyggingsplanene for området er skissert i Figur 1-2. 

 

Figur 1-1 Bilde med skissert Planområde i Vestby sentrum basert på "detaljregulering for Vestby kulturkvartal 

og Rådhuspark". Planområde ligger innfor rød ramme. Bygg A og C blir stående. Bygg B skal rives og nytt 

kulturbygg settes opp. Parkeringsareal nord for byggene planlegges til parkareal. Det er planlagt nytt 

boligbygg sør for bygg C.   

 

Plan for området er å rive et eksisterende bygg B og bygge nytt kulturhus. Eksisterende 

parkeringsplasser nord for bygg A, B og C i Figur 1-1 er planlagt utviklet til et parkområde, 

"Rådhusparken". Kommunen arbeider med ulike forslag til lokalisering og samle parkering for 

sentrum, men endelig løsning er ikke valgt.   
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Figur 1-2 Illustrasjon til reguleringsplan Vestby sentrum Kulturkvartal med inntegnet park, torg og gangarealer 

2 Gjennomføring og organisering 
ROS-analysen er basert på utdrag fra informasjon utarbeidet av COWI AS,  og tidligere utredninger av 

Norconsult og Vestby kommune i forbindelse med utarbeidelse av planbeskrivelse for områdeplanen.  

Følgende dokumenter har vært sentrale: 

 

  

  

 Sol- og skyggestudie, udatert. Kan du datere denne Liv Siri? 

 Fagnotat støy, datert 03.04.2019 

 Fagnotat veiforhold og brannbil tilgang, datert 14.04.2019.  

 Fagnotat parkeringsløsning, 23.11.2018 

 Fagnotat massehåndtering, datert 25.03.2019 
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 Merknader, oppsummering med kommentarer og originaler 

› Overvannskonsept Vestby sentrum, COWI AS, 30. januar 2019 

› Fagnotat om parkeringsløsning for nytt kulturhus, COWI AS, 23.november. 2018. 

› Plankart og Illustrasjonsplan til reguleringsplan, Gjengitt i Figur 1-2. 

› Miljøtekniske grunnundersøkelser Kulturkvartalet,  Multiconsult, 02. oktober 2018.  

› Geotekniske grunnundersøkelser kulturkvartalet Vestby, 15. oktober 2018.  

› Fagnotat støy, datert 03.04.2019 

› Fagnotat veiforhold og brannbil tilgang, datert 14.04.2019. 

› Fagnotat massehåndtering, datert 25.03.2019 
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3 Metode 
Analysen er basert på den systematikk som bl.a. er beskrevet i ”Samfunnssikkerhet i kommunens 

arealplanlegging. Metode for risiko- og sårbarhetsanalyse i planleggingen”, utarbeidet av Direktoratet 

for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), 2017/1/. Gradering av konsekvens og risiko følger 

betegnelsene i samme publikasjon og i "Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i 

kommunen, DSB, 2014 /6/.  

 

Hensikten med ROS-analysen har vært å vise risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om 

arealet er egnet til det planlagte utbyggingsformålet, og eventuelle endringer i slike forhold som følge 

av planforslaget. Basert på vurderinger av hvor sannsynlig de uønskede hendelsene er, konsekvensene 

av disse, samt årsaksforhold, må tiltak vurderes for å unngå hendelsene, redusere sannsynligheten for 

at disse kan oppstå, eller redusere konsekvensen av hendelsene. Tiltakene kan således både være 

forebyggende og skadebegrensende. 

 

I ROS-analysen legges det til grunn at absolutte sikkerhetskrav skal ivaretas direkte i planforslaget. 

Disse skal dermed ikke legges til grunn for identifisering av mulige uønskede hendelser. Dette gjelder 

krav i byggteknisk forskrift (TEK 17). 

Analysen er delt opp i fem trinn vist i figuren under. Trinn fire som omhandler identifisering av tiltak 

er lagt inn i samme kapittel som Vurdering av risiko og sårbarhet (trinn 3). Bakgrunn for valget er at 

dette gir en god oversikt på tiltakets betydning for risiko.  

Trinn 1 Beskrive planområdet (kapittel 3.1) 

Trinn 2 Identifisere mulige uønskede hendelser (kapittel 

3.2) 

Trinn 3 Vurdere risiko og sårbarhet (kapittel 3.3) 

Trinn 4 Identifisere tiltak for å redusere risiko og 

sårbarhet (kapittel 3.3) 

Trinn 5 Dokumentere analysen og hvordan den påvirker 

planforslaget (kaptittel 3.4) 

Figur 4: Trinnene i ROS-analysen 

3.1 Planområdet 

Planområdet ligger sentralt i Vestby sentrum. Det skal bygges et nytt kulturhus der det per i dag står et 

bygg. Dette bygges skal rives og det skal bygges et nytt kultuhus på denne tomten. Det berørte 

planområdet består av eksisterende bygg og parkeringsplasser og er på ca. 14,2 mål.  Planområdet er 

planert sentrumsområdemed svakt fallmot mot nordøst i retning av Grøstabekken. Delområde nord for 

bygg A, B og C (Figur 1-1) er per i dag etablert parkeringsplass. Dette området planlegges som 

parkområde. Deler av Grøstadbekken og et tjern, som i dag ligger i rør, er planlagt gjenåpnes, 

uavhengig av prosjektet(Figur 1-2). Adkomstveien til området går via Garderveien og Sentrumsveien. 

Det foreligger flere alternativer, men parkeringsløsning for sentrumsparkering er per i dag ikke valgt. 

Det foreligger også flere løsninger for håndtering av overvann, men endelig løsning er ikke valgt. For 
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å ivareta sikkerhet må utbyggingsformålet etableres slik at årlig sannsynlighet ligger lavere enn 1/200 

(200 års-flom). Dette er et absolutt sikkerhetskrav og tilsvarer sikkerhetsklasse F2 (TEK 17). 

3.2 Uønskede hendelser 

I det følgende er det angitt hendelser som anses som relevante å vurdere fordi de kan representere en 

potensiell risiko knyttet til prosjekteringen. Det er blant annet benyttet en sjekkliste, beskrevet 

nedenfor, som grunnlag for valg av relevante hendelser for dette prosjektet. 

Mulige uønskede hendelser kan grupperes i naturhendelser og andre uønskede hendelser. 

Følgende hendelser/situasjoner er ansett å være aktuelt å inkludere i denne analysen: 

Naturhendelser 

Hendelser som naturen selv kan forårsake som skred, flom etc., og som vil innebære en risiko for 

beboere og materielle verdier etter utbyggingen.  

Følgende hendelser er vurdert: 

› Ras/skred 

› Kvikkleire 

› Flom/ oversvømmelse 

› Radon 

 

Andre uønskede hendelser 

Hendelser som kan være utslag av tekniske og menneskelige feil, eller tilsiktede handlinger. 

Følgende hendelser er vurdert: 

› Grunnforurensning 

› Elektromagnetisk stråling 

› Støy 

› Luftforurensning 

› Trafikkulykker 

› Svikt i brannvannsdekning 

› Kulturminner 

 

 

3.3 Risiko og sårbarhet 

Tabell 1. Vurderingskriterier for sannsynlighet  

 

Sannsynlighets- 

kategorier 

Tidsintervall Sannsynlighet 

(per år) 

Høy 

 

Oftere enn 1 gang i løpet av 10 år > 10 % 

Middels 1 gang i løpet av 10-100 år 1-10 % 

Lav 

 

Sjeldnere enn 1 gang i løpet av 100 år < 1 % 
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Tabell 2. Kriterier for konsekvensgrad 

Konsekvensgrad Liv og helse (A) Stabilitet (B) Materielle verdier (C) 

Stor > 1 dødsfall og eller 

> 10 skader eller sykdom 

 

> 7 dager  > 100 mill. kroner 

Middels 1 dødsfall og eller 

2 – 10 skader eller 

sykdom 

2-7 dager 10 – 100 mill. kroner 

Små 0 døde og eller 

1 skade eller sykdom 

1 dag < 10 mill. kroner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risikomatrise 

Sannsynlighet Konsekvens 

 Små Middels Store 

Høy    

Middels    

Lav    
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 Lav risiko 

 Middels risiko 

 Høy risiko 

 

Figur 5: Risiko- og konsekvansmatrise      

 

3.3.1 Natur- og miljørisiko 

I Plan- og bygningsloven, §28-1, heter det: 

"Grunn kan bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet 

mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det samme gjelder for grunn 

som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak." 

NVE har utarbeidet retningslinjer for utbygging i fareområdet langs vassdrag/2/. Disse angir 

sikkerhetsnivå knyttet til flom, erosjon og ras. Det vises dessuten til Temaveiledning "Utbygging i 

fareområder" fra Statens bygningstekniske etat /3/ hvor skred, flom, stormflo og radon er omtalt.  

Krav som angår sikkerhet mot skred og flom omfattes dessuten av Byggteknisk forskrift (TEK 17) /4/. 

3.3.1.1  Skred (Nr. 1)  

Løsmassene i området består av tykk marin avsetning og fyllmasser som i stor grad er grus. Figur 3-1 

er hentet fra Norges geologiske undesrøkelse (www.ngu.no). Kartet viser ingen registrerte 

skredhendelser i planområdet eller fareområder for kvikkleire i planområdet.  

 

Figur 3-1: Illustrasjon som viser på faresonekartet at det ikke er registrert kvikkleire i planområdet (Kilde: 

www.ngu.no ) 

Multiconsult AS har utførte geotekniske grunnundersøkelser oktober 2018. Undersøkelsene viste at 

grunnforholdene i området generelt består av 0,5-1 m. tykt lag med fyllmasser på toppen. Under 

topplaget er det et fast lagrede lag med leire, silt, sand og grus over fast grunn. Det ble boret 8 

totalsonderinger og dybde til antatt berg var fra 0,8 til 4,8 meter.  Multikonsult konkluderer med at det 
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kan være nødvendig å vurdere lokalstabilitet i sammenheng med eventuelle utgravinger og/ eller 

fyllingsarbeider i senere fase. 

NVE Kartlegging av kvikkleire (www.NVE.no) er det bemerket i nærhet av prosjekteringsområdet: 

"Kvikkleire kan forekomme utenfor påviste soner og utenfor kartlagte områder". Figur 3-2 viser et 

markert område med påvist kvikkleire ca. 300 meter fra prosjekteringsområdet. 

 

 

Figur 3-2 Utsnitt fra NVE.no – Kartlegging av kvikkleire 

Bygget ligger i sikkerhetsklassen S3 (jfr. TEK 17). Denne klassen omfatter blant annet rekkehus/ 

blokk, overnattingssted og publikumsbygg hvor det oppholder seg mer enn 25 personer /4/. 

 

Figur 7: Sikkerhetsklasser skred med konsekvens og sannsynlighet (TEK 17 – lovdata) 

Forøvrig forutsettes det at anbefalinger fra fagpersoner og fagrapporter følges i den videre 

planleggingen, samt i anleggs- og permanentfasen. 

 

3.3.1.2. Flom/oversvømmelse (Nr. 2) 

COWI har for Vestby kommune utarbeidet et overvannsstudium "Overvannskonsept Vestby sentrum" 

i januar 2019. I dette arbeidet blir det fremhevet at dagens løsning for overvann, uten noen 

fordrøyningstiltak, ikke møter kommunens egne føringer på fremtidig håndtering av overvann i 

Vestby sentrum. Generelt gir økt fortetting og utvikling i et område flere harde flater, som genererer 

avrenning og øker belastning i offentlig ledningsnett og vassdrag.  
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Det foreslås imidlertid i dette konseptforslaget, å fjerne store parkeringsarealer til fordel for grønne 

parkarealer. Dette vil redusere avrenning, og gi anledning for LOD-tiltak. Selv om dagens tette flate 

med parkeringareal vil bli en grønn park, vil områder i umiddelbar nærhet bli fortettet. Det er derfor 

viktig at det gjennomføres en endelig gjennomgang av overvannsdisponering med vurdering av 

fordrøyningsbehov.  

 

 

Figur 3-3 viser overordna konsept for overvannshåndtering, med basis for beregninger og flomveg (Flomsoner er 

basert på flomkart utarbeidet av Vestby kommune).  

Grøstadbekken er foreslått som mulig flomveg fra Rådhusparken. Ved gjenåpning av bekken vil det 

dannes et naturlig lavbrekk i terrenget som vann vil søke mot.  

Planområdet ligger ikke i nærhet til bekk eller vassdag som skulle tilsi at planområde er spesielt utsatt 

for flom eller storflo. Vestby sentrum er relativt flatt, og som skissert i Figur 3-3 ligger planområdet 

med prosjektert kulturbygg og deler av Rådhusparken innefor flomsone 500 årsregn.  

En flomhendelse vil for dette planområdet ligge i sikkerhetsklassen F2 (jfr. TEK 17). Denne klassen 

omfatter de fleste byggverkt som er beregnet for personopphold. De økonomsike konsekvensene ved 

skader på byggverk kan være store, men kritiske samfunnsfunksjoner settes ikke ut av spill.  

 

Figur 10: Sikkerhetsklasser flom med konsekvens og sannsynlighet (TEK 17 – lovdata) 

3.3.1.3 Radon (Nr. 3) 

Aktsomhetskart utarbeidet av NGU (http://geo.ngu.no/kart/minkommune/?kommunenr=0211) viser at 

det er en moderat til lav risiko for radonaktivitet i planområdet ().  

10 B 



 
RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE VESTBY KULTURKVARTAL OG RÅDHUSPARK 

 

 

 

 

  
 

13/23

Statens strålevern anbefaler en tiltaksgrense for radon på 100 Bq/m3, dvs. en grenseverdi hvor det 

anbefales at tiltak alltid iverksettes. Maksimumsgrensen er satt til 200 Bq/m3. De anbefales at det 

gjøres tiltak ved bygging av bl.a. boliger og barnehager med mindre en lokal vurdering skulle tilsi noe 

annet. Bygningsmessige krav knyttet til radonfare er beskrevet i §13-5 i TEK 17 /4/. 

 

Figur 3-4 Illustrasjon fra NGUs aktsomhetskart viser at det er moderat til lav risiko for radon innenfor planområdet 

(Kilde: http://geo.ngu.no/kart/minkommune/?kommunenr=0211) 

 

Ut fra geologiske forhold er det vurdert til middels risiko for å få radongass i oppholdsrom i bygg i 

dette området.   

Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko (uten tiltak) 

Radon  A B C  

Radongass inn i 

oppholdrom for 

mennesker 

Middels Middels - - Middels 

 

Identifisering av tiltak for å redusere risiko: 

 

› Gjennomføre målinger i eksisterende bygg. 

› Etablere bygningsmessige tiltak mot radongass. 

Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko (inkl. tiltak) 

Radon  A B C  

Radongass inn i 

oppholdrom for 

mennesker 

Lav Middels - - Lav 
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Hendelsen reduseres fra middels- til lav risiko etter gjennomførte tiltak.  

 

3.3.2 Andre uønskede hendelser 

3.3.2.1 Grunnforurensning (Nr. 4) 

Oppslag i Miljødirektoratets database for forurenset grunn viser at prosjekteringsområdet ikke er 

registrert med grunnforurensing.  

Multiconsult utførte oktober 2018 miljøtekniske grunnundersøkelser "Grunnundersøkelser 

Kulturkvartalet" i området syd for eksisterende byggg B (Figur 1-1). Det ble utført 8 prøveboringer og 

konklusjonen var at grunnen i dette området ikke er forurenset, og ble klassifisert til TKL 1 meget god 

etter Miljødirektoratets klassifiseringsystem for forurenset grunn /TA-2553/2009 /8/. 

Det er imidlertid ikke prøvetatt under bygg B (Figur 1-1) eller i det arealet der Rådhusparken skal 

etableres (Figur 1-2). Det anbefales å ta stikkprøver også i disse arealene.   

 

Figur 3-5: Figuren viser at planområdet ikke er registrert i databasen for eiendommer med forurensning 

(miljostatus.no)  

Avhengig av aktiviteter i og omkring bygg B Figur 1-1, vurderes sannsynligheten til å påtreffe 

forurensede masser under bygg til middels.  

Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko (uten tiltak) 

Grunnforurensning  A B C  

Forurensede masser 

medfører helseskade 

Middels Middels - - Middels 



 
RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE VESTBY KULTURKVARTAL OG RÅDHUSPARK 

 

 

 

 

  
 

15/23

 

Identifisering av tiltak for å redusere risiko: 

 

› Miljøkartlegging, og eventuelt utarbeidelse av tiltaksplan og gjennomføring av tiltaksplanen. 

› Bygningsmessige tiltak for å unngå ev. flyktige gasser inn i bygget. 

 

Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko (med tiltak) 

Grunnforurensning  A B C  

Forurensede masser 

medfører helseskade 

Lav Middels - - Lav 

 

Hendelsen går fra middels- til lav risiko etter tiltak er gjennomførte. 

3.3.2.2 Elektromagnetisk stråling (Nr. 5) 

Ved planlegging av nye boliger og lekearealer for barn bør styrken på magnetfelt ikke overstige  

0,4 mikrotesla (Strålevernrapport 2005:8)/5/.  

Det er ikke registrert høyspentledninger i eller i umiddelbar nærhet til planområdet. Det står imidlertid 

en transformator på parkeringsplass syd for Bygg B (Figur 1-1), og det antas derfor at det går flere 

kraftkabler i bakken.  

Det er ikke observert mobilmaster i umiddelbar nærhet til prosjekteringsområdet. 

Netteier har et utredningsansvar og ved etablering eller ombygging av elektriske anlegg skal netteier 

alltid beskrive magnetfelt og helse som ett av utredningsteamene (Stortings prp. nr. 66 (2005-06)). 

Med unntak av transformator på parkeringsplass, vurderes til at det ikke er kilder til uakseptabel 

elektromagnetisk stråling i prosjekteringsområdet. Transformatoren må flyttes da denne står på areal 

hvor nytt kulturbygg skal bygges.  

Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko (uten tiltak) 

Elektromagnetisk 

stråling 

 A B C  

Uakseptabel 

elektromagnetisk 

stråling 

Lav Middels - - Lav 

 

Identifisering av tiltak for å redusere risiko: 

 

› Flytting av ny eksisterende transformator vil kunne redusere sannsynlighet for uakseptabel 

elektromagnetisk stråling i nytt kulturbygg, avhengig av ny lokalisering.  
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Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko (med tiltak) 

Elektromagnetisk 

stråling 

 A B C  

Uakseptabel 

elektromagnetisk 

stråling 

Lav Middels - - Lav 

 

Hendelsen har både lav risiko før og etter gjennomført tiltak, men ved å gjennomføre tiltakene vil  

risiko reduseres ytterligere. Beregning av magnetfelt vil redusere usikkerheten i vurderingen. 
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3.3.2.3 Støy (Nr. 6)  

Modellering av støyforhold i Rådhusparken og rundt kulturhuset er utarbeidet i forbindelse med 

planarbeidet. Prosjektering av nye bygg er ikke ferdig, og endelig utforming er derfor ikke ferdig. Det 

er imidlertid utført en støyvurdering med bakgrunn av planlagte bygg innenfor planområdet. Denne 

viser at den største kilden til støy i området Vestby sentrum er Garderveien. I rapporten er det gjort 

beregninger som vises i figurene under.  

Miljødepartementets retningslinjer for støy i arealplanleggingen T-1442 opereres det med to typer 

støysoner for vurdering av arealbruk på overordnet nivå: Rød sone regnes vanligvis som lite-/uegnet til 

støyfølsomme bruksformål. Gul sone er en vurderingssone hvor kommunen bør vise varsomhet med å 

tillate etablering av nye boliger. I utgangspunktet bør slik bebyggelse bare tillates dersom man 

gjennom avbøtende tiltak tilfredsstiller grenseverdiene i Tabell 1. 

 

Figur 3-6 Figuren viser Tabell 1 i støyrapporten med forklarende tekst (Brekke og Strand). 

 

   

Figur 3-7 Modellering av støysoner i Rådhusparken med anbefalte støyreduserende tiltak i form av en terrengvoll mot 

Gardeveien.   
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Hendelse alt. 1 og 2 Sannsynlighet Konsekvens Risiko (uten tiltak) 

Støy  A B C  

Støy medfører 

helseskade 

Høy Middels - - Høy 

 

Identifisering av tiltak for å redusere risiko: 

 

› Støyreduserende tiltak som terrengform i Rådhusparken mot Gardeveien.  

Hendelse alt. 1 og 2 Sannsynlighet Konsekvens Risiko (med tiltak) 

Støy  A B C  

Støy medfører 

helseskade 

Lav Middels - - Lav 

 

Hendelsen går fra høy risiko til lav risiko etter at tiltak er gjennomført.  

3.3.2.4 Luftforurensning (Nr. 7) 

Planforslaget har ingen direkte konsekvenser i forhold til luftkvalitet. Det kan riktignok føre til mer 

aktivitet og trafikk i sentrum, men dette skal etter kommunens strategi skje i form av gange, sykling og 

kollektivtrafikk. Dessuten vil etableringen av et stort parkanlegg med en stor andel vegetasjon ha 

positiv virkning på luftkvaliteten i sentrum. 

 

Luftkvaliteten antas å være tilfredsstillende innenfor planområdet.  

Ut fra en totalvurdering av beliggenhet, forventet reduksjon i utslipp fra veitrafikk antas det at den 

planlagte utbyggingen ikke vil komme i konflikt med kravene til god luftkvalitet. 

 

 

Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko (uten tiltak) 

Luftforurensning  A B C  

Luftforurensning 

medfører helseskade 

Lav Middels - - Lav 

 

 

Identifisering av tiltak for å redusere risiko: 

 

› Luftinntak for kulturhuset etableres lengst mulig bort fra forurensningskilde og høyest mulig over 

bakkenivå 

Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko (med tiltak) 

Luftforurensning  A B C  

Luftforurensning 

medfører helseskade 

Lav Middels - - Lav 
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Hendelsen har både lav risiko før og etter gjennomført tiltak, men ved å etablere luftinntak høyt over 

bakkenivå vil medføre ytterligere redusere risko. Det må påpekes at hendelsen er vurdert med høy 

usikkerhet da det ikke er målestasjoner i området.  

3.3.2.5 Trafikkulykker (Nr. 8) 

I forbindelse med planarbeidet med områdereguleringen utarbevidet Rambøll en trafikkanalyse i april 

2015.  

 

Analysen viser at det registrert en trafikkulykke med lettere skade i krysset mellom Gardeveien og 

Sentrumsveien rett sør for planområdet mellom 2009 og 2014. Gardeveien og Sentrumsveier er 

planlagt ombygget. Sentrumsveien skal flyttes lenger sør. Disse er ikke en del av planområdet.    

 

 
 

 

Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko uten tiltak 

Trafikkulykke  A B C  

Skade ifm trafikkulykke Lav Middels - - Lav 

 

Hendelsen har både lav risiko før og etter gjennomført tiltak, men ombygging av veiene vil føre til 

ytterligere redusert risko. 

3.3.2.6 Skade på kulturminner. 

Det er ikke registrert kulturminner innenfor planområdet på kulturminnesok.no og det er ikke mottatt 

merknader som gir grunn til å tro at det skal være noe her. Dersom det likevel finnes fornminner i 

grunnen ivaretas disse av kulturminnelovens krav om stans av arbeid og varsel til fylkeskommunen 
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dersom man støter på mulige verdier. For å sikre at regelverket ivaretas henvises det til 

kulturminneloven i bestemmelsene til planen. 

 

 

3.3.2.6 Svikt i brannvannsdekning (Nr. 9) 

Det er planlagt en ny felles trase for teknisk infrastruktur langs bygningene mot Rådhusparken, samt 

omlegging som følge av flytting av Gardeveien og Sentrumsveien. Norconsult har utarbeidet 

Rammeplan for teknisk infrastuktur i april 2018. Ny felles trase for teknisk infrastruktur vil 

dimensjoneres for tilstrekkelig brannvannskapasitet for eksisterende bybyggelse og nytt kulturhus. 

Vestby kommune har et pågående arbeid med slokkevann i samråd med brannvesenet.  

 

Prosjekteringen av kulturhuset vil sikre nødvendig sprinkling anlegg, iht. Forskrift om 

brannforebygging /7/ og det må gjennomføres en tapsprøve på VA-nettet for å kontrollere at 

kapasiteten er akseptabel. 

 

 

Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko (uten tiltak) 

Brannvannsdekning  A B C  

Svikt i kapasitet på 

slokkevann og 

sprinkling 

Lav Store Store Store Middels 

 

Identifisering av tiltak for å redusere risiko: 

 

› Gjennomføre tapsprøve for å kartlegge kapasitet i VA-nettet. 

› Planforslaget sikrer at gatetun i planområdet dimensjoneres til å tåle laster fra brannvesenets 

kjøretøy. 

Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Risiko (med tiltak) 

Brannvannsdekning  A B C  

Svikt i kapasitet på 

slokkevann og 

sprinkling 

Lav Store Store Store Middels 

 

Hendelsen ligger i middels risiko både før og etter gjennomførte tiltak. Tiltaket beskrevet her vil ikke 

kunne forandre på sannsynligheten for hendelsen, men vil redusere usikkerheten i risikovurderingen 

fra middels til lav. 
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3.4 Analysens påvirkning av planforslaget 

Rødt felt indikerer uakseptabel risiko. Tiltak må iverksettes for å redusere denne ned til gul eller grønn 

sone. Gult felt indikerer risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risiko. Grønt felt 

indikerer akseptabel risiko. 

 

Hendelse nr. 1 og 2 (skred og flom) ligger innenfor absolutte sikkerhetsklasser og jfr. anbefalinger i 

DSBs veileder /1/ er disse hendelsene derfor ikke risikovurdert her. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lav risiko 

 Middels risiko 

 Høy risiko 

 

Figur 16: Risikomatrise med de relevante hendelsene for planområdet. 

 

I analysens resultat for risiko er aktuelle tiltak inkludert i vurderingen. Matrisen over viser at ingen 

hendelser havner under høy risiko og en hendelser havner under middels risiko etter at tiltak er 

gjennomført.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hendelsene som utgjør en middels risiko er: 

 

Risikomatrise 

Sannsynlighet Konsekvens 

 Små Middels Store 

Høy    

Middels    

Lav  3, 4, 5, 6, 7, 8 9 
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› Svikt i brannvannsdekning (Nr. 9) 

 

For hendelsene med moderat risiko har de en konsekvens som gjør at de aldri vil kunne havne i lav 

risiko.  

 

Konklusjonen i analysen er at ved å gjennomføre aktuelle risikoreduserende tiltak kan 

risikosituasjonen gjøres akseptabel for alle hendelsene.  

 

Det har derfor ikke fremkommet risikoforhold som gjør at området anses uegnet for den planlagte 

utbyggingen. 

 

Det skal presiseres at tiltak som reguleres av lover, forskrifter og regelverk må gjelde uansett hva 

ROS-analysen viser. 
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/1/ Veileder ”Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanleggingen. Metode for risiko- og 

sårbarhetsanalyse i planleggingen”, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, 2017. 

/2/ Flaum- og skredfare i arealplanar. NVE, 2-2011 (Revidert 2014). 

/3/ Utbygging i fareområder. Direktoratet for byggkvalitet. Temaveiledning HO-1/2015. 

/4/ Forskrift om tekniske krav til byggverk. (Byggteknisk forskrift, TEK 17).  

/5/ Forvaltningsstrategi om magnetfelt og helse ved høyspentanlegg. Statens strålevern. 
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/6/ Veileder "Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen. Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap, 2014. 
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Varsel om oppstart for planarbeidet ble kunngjort i Vestby og Moss Avis 25.10.2018, med 
merknadsfrist 16.11.2018. Det ble også sendt ut brev og mail til varslingsparter. I det følgende 
oppsummeres de 9 merknadene som har kommet inn. 

Fra Oppsummering av innspill Kommentar 
 

Hafslund, 
26.10.2018 

Eksisterende og nødvendige 
fremtidige anlegg må ivaretas med 
tanke på adkomst og drift. Normalt 
kan tiltak og treplanting iverksettes 
inntil 1 meter fra påvist kabelgrøft 
for høyspenning. Høyspenning 
under bakken tegnes ikke i kartet. 
Det finnes to nettstasjoner innenfor 
planområdet, og kan være behov 
for nyetablering, avhengig av 
effektbehovet som må varsles. Det 
kan være behov for et areal på inntil 
35 kvm, evnt. 16 kvm i første etasje 
bygg med god tilgjengelighet. 
Behov bør avklares og 
detaljreguleres. 

Det er innhentet kart over eksisterende 
anlegg og gjort en vurdering av fremtidige 
behov. Det skal etableres en ny nettstasjon 
inne i kulturhuset.  
 
 

NVE, 26.10.2018 Flom- erosjon- og skredfare, 
allmenne interesser knyttet til 
vassdrag og grunnvann og anlegg 
for energiproduksjon og framføring 
av elektrisk kraft skal vurderes. Det 
kan være behov for en fagkyndig 
utredning. Det henvises til NVEs 
verktøy og veiledere. 

Merknaden tas med i de VA-faglige og 
geotekniske vurderingene. 
 

Fylkesmannen i 
Oslo og 
Akershus, 
2.11.2018 
 

Ingen konkrete merknader. Det 
henvises til Fylkesmannens 
forventningsbrev.  
 
(Aktuelle tema fra 
forventningsbrevet; Prioritering av 
sykkel og gange, klimapåslag i 
overvannshåndtering, blå/grønn 
struktur, masseforvaltning og barns 
rettigheter) 

Prioritering av sykkel og gang legges til 
grunn for planen i sin helhet og spesielt for 
trafikal og landskapsfaglig prosjektering. 
Det foreslås bestemmelser som sikrer 
tilstrekkelig og hensiktsmessig 
sykkelparkering og gode gangforbindelser. 
 
Kapittel om tilpasning til endret klima 
legges til grunn for prosjektering av 
overvannshåndtering (VA) og 
landskapsplan. Det foreslås åpen 
overvannshåndtering gjennom parken samt 
bestemmelser med krav til dimensjonering 
inkludert klimapåslag som beskrevet. Åpen 
vannvei/bekkeåpning og parken for øvrig 
skal fungere som blågrønn struktur med 
naturlige innslag som kan fungere som 
levested for fugler og andre småkrek. 

https://www.fylkesmannen.no/contentassets/80e8e78488be4013b80fbdb407f147e1/fylkesmannens-forventninger-til-kommunal-planlegging-2018.pdf
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Det er krav om utarbeidelse av 
massehåndteringsplan før det kan gis 
igangsettingstillatelse til nybygg 
(kulturhuset).   

Sameiet 
Rådhusgata 26, 
15.11.2018 
 

Hovedinngangen til Rådhusgata 26 
er fra parken. Dette arealet må 
ivaretas og dimensjoneres for 
aktuell bruk, blant annet parkering 
og levering. Det ønskes snø og 
isfrie gangarealer på hele anlegget. 
 
P-adkomst fra sør må ivaretas. Det 
stilles spørsmål ved konsekvensene 
av at dagens løsning for 
varelevering og parkering til 
Rema1000 forsvinner. 
 
Det protesteres mot at 
bygningskroppen kommer nærmere 
enn den er i dag. Denne fasaden 
benyttes som inngang/nødutgang og 
varelevering med rampe. Den er 
også aktuell for nye arealer til 
renovasjonsløsning. 

Gatevarmeplan for Vestby sentrum er under 
utredning. Varme i gangvei forbi 
Rådhusgata 26 er aktuelt, men ikke avklart. 
 
Det er lagt opp til felles avkjørsel fra 
Sentrumsveien med felles 
nedkjøringsrampe til Rådhusgata 26 og nytt 
kulturhus.  
 
Det er planlagt 2 HC-parkeringsplasser 
langs med Gardeveien som kan benyttes av 
beboere.  

SVV, 16.11.2018 
 

Fv6 skal utformes iht håndbok 
N100. Teknisk detaljplan skal 
godkjennes før planen legges ut til 
offentlig ettersyn. Det forventes i 
tillegg en bestemmelse som sikrer 
godkjent byggeplan før 
gjennomføring. 
 
Som vesentlige forhold påpekes 
krav til frisikt, tilrettelegging for 
gående og syklende i anleggsfasen, 
universell utforming og støy- og 
luftkvalitet 

Merknaden legges til grunn for trafikale 
vurderinger og prosjektering. Det foreligger 
teknisk detaljplan for Sentrumsveien i øst. 
Det er lagt inn krav om teknisk detaljplan 
for resterende Sentrumsveien og 
Gardeveien før det kan gis rammetillatelse 
for nytt kulturhuset. Planforslaget sikrer 
frisikt, universell utforming og 
tilrettelegging i anleggsfasen (både når det 
gjelder tilgjengelighet for gående og 
syklende og støy- og luftkvalitet). 

Historielaget, 
16.11.2018 
 

Ønsker tilgang til 20-30 hyllemeter 
for oppbevaring av lokalhistorisk 
materiale, som en midlertidig 
løsning, inntil en ny løsning i 
Museene i Akershus er etablert.  

Det planlegges for et romslig bibliotek med 
plass til et stort mangfold. Det er 
kommunens kulturavdeling som vil drifte 
denne delen av kulturhuset og inngå 
eventuelle avtaler om ekstern bruk av 
lokalene. 

Bibliotekets 
venner, 
16.11.2018 

Støtter et bibliotek som er synlig, 
tilgjengelig for alle og har rom for 
ulike behov og aktiviteter som 

Merknaden tas til orientering og forsøkes 
imøtekommet i gjennomføringen av 
prosjektet. 
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språkkafé, tilbud til ungdom og 
døgnåpent bibliotek. 

Elise fra Vestby 
skole- 
musikkorps, 
16.11.2018 

Ønsker øvingslokale for Vestby 
skolemusikkorps i kulturhuset. 

Kommunen tar det til orientering i videre 
arbeid med prosjektering av nytt kulturhus. 

Movar, 
19.11.2018 

Forutsetter at krav til tilrettelegging 
for rednings- og slokkemannskap 
ivaretas. Det påpekes at adkomst og 
oppstillingsplass for stigebil skal 
lokaliseres og dimensjoneres etter 
brannvesenets kriterier og at det er 
krav til slokkevannskapasitet på 
minst 50 l/s, fordelt på minst to 
uttak.  

Merknaden tas med i vurderingene i 
forbindelse med trafikal prosjektering og 
VA-prosjektering og legges til grunn for 
vei- og adkomstløsninger. Det foreslås en 
bestemmelse som sikrer at brannvesenets 
kriterier legges til grunn for prosjektering 
av gatetun og VA-løsning.  

Akershus 
fylkeskommune, 
22.11.2018 

Det kan være ukjente fornminner 
innenfor planområdet. Disse skal 
ivaretas. 

Det anbefales at byggehøyder og 
utforming mot nord tar hensyn slik 
at Rådhuset (som er 
bevaringsverdig) fortsatt får en 
fremtredende posisjon i sentrum. 

Generelle krav i kulturminneloven gjelder. 

Volumstudie i planarbeidet viser at 
planforslagets byggehøyder ikke medfører 
skyggevirkninger til Rådhuset. Bygningen 
vil videreføre dagens bebyggelsesmønster 
for kvartalet.  



Kulturkvartalet –
Mulighetsstudiet fase 2

3D illustrasjoner og plantegninger for de to konseptene 



Konsept A – Sammenhengende bygg 

Tomteareal 
Areal del av S6 (Gnr/Bnr: 9/77):  1 470 m2 
Areal av regulert gangvei    125 m2 
Areal del av S8 (Gnr/Bnr: 10/26): 1 090 m2 
Resterende del S8: 3 080 m2 

Fotavtrykk bygg: 1680 m2 

Tillat areal 
Del av S6: 300%BRA: (1 470 m2 x 3 )  4 410 m2 
Del av S8: 300%BRA: (1 090 m2 x 3)  3 270 m2 
Sum tillat BRA:  7 680 m2 

BRA per plan, høyde 
Etg BRA Funksjon Brutto 

h. 
Total høyde, 0,5 gesims 

5 etg.  950 m2 Kontor 3,5 m 20,7 
4 etg. 1400 m2 Kontor 3,5 m 17,2 
3 etg. 1610 m2 Kultur + kontor 4,1 m 13,7 
2 etg. 1580 m2 Kultur 4,1 m 
1 etg. 1520 m2 Kultur 5,0 m 
Sum 7 060 m2 



Situasjonsplan



Mulig plantegning 1 etasje

• Formål: Kultur
• Vestibyle
• Bibliotek
• Kafe/lite kjøkken
• Kultursal m/støttearealer (360 

plasser, 288 i amfi og 72 på Galleri)



Mulig plantegning 2 etasje

• Formål: Kultur
• Bibliotek
• Øvre del av vestibyle
• Kultursal m/støttearealer (Går 

over flere etasjer)



Mulig plantegning 3 etasje

• Formål: Kultur
• Bibliotek
• Kultursal m/støttearealer (Går 

over flere etasjer)
• Kulturskole/øvningsrom
• Kulturadministrasjon



Mulig plantegning 4 etasje

Formål: Kontorarealer



Mulig plantegning 5 etasje

• Formål: Kontorarealer



Sett ovenfra på skrå, vinklet fra 
sentrumsveien. Adkomst for varelevering.



Sett ovenfra, vinklet fra siden mot Rema 



Fasade mot parken, hovedatkomst for 
besøkende 



Sett fra sidegaten mellom Rema og antatt nytt 
prosjekt på resterende S8



Konsept B – Todelt bygg

Tomteareal 
Areal del av S6 (Gnr/Bnr: 9/77):    1 470 m2 
Areal del av S8 (Gnr/Bnr: 10/26):   1 670 m2 
Resterende del S8:     2 500 m2   
 
Fotavtrykk bygg:  2 175 m2 (974 + 1200)  
 
Tillat areal 
Del av S6: 300%BRA: (1 470 m2 x 3 )    4 410 m2  
Del av S8: 300%BRA: (1 670 m2 x 3)     5 100 m2  
Sum tillat BRA:      9 420 m2 
 
BRA per plan, høyde 

Etg BRA Funksjon Brutto 
h. 

Total høyde, 0,5 gesims 

5 etg.  710 m2 Kontor 3,5 m 20,1 
4 etg. 710 m2 Kontor 3,5 m 16,6 
3 etg. 1 730 m2 Kultur + kontor 3,5 m 13,1 
2 etg. 1 965 m2 Kultur 4,1 m 
1 etg. 2 060 m2 Kultur 5,0 m 
Sum  7 175 m2 

 



Situasjonsplan



Mulig plantegning 1 etasje

• Formål: Kultur
• Bibliotek
• Kafe/Vestibyle for bibliotek
• Vestibyle for kultursal
• Kultursal m/støttearealer (360 

plasser, 288 i amfi og 72 på Galleri)



Mulig plantegning 2 etasje

• Formål: Kultur
• Bibliotek
• Øvre vestibyle
• Kulturskole
• Kultursal m/støttearealer (Går 

over flere etasjer)



Mulig plantegning 3 etasje

• Formål: Kultur og kontorarealer
• Kontor kulturadministrasjonen
• Kultursal m/støttearealer (Går 

over flere etasjer)
• Kontorarealer



Mulig plantegning 4 og 5 etasje

• Formål: Kontorarealer



Sett ovenfra på skrå, vinklet fra 
sentrumsveien. Adkomst for varelevering.



Sett ovenfra, vinklet fra siden mot Rema 



Fasade mot parken, hovedatkomst for 
bibliotektsdelen



Sett fra sidegaten mellom Rema og antatt nytt 
prosjekt på resterende S8




