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Kommunestyrets behandling 09.12.2016: 
Repr. Tom Anders Ludvigsen (Ap) fremmet følgende forslag: 
 

 Grensen mellom B8 og G3 endres slik at den samsvarer med yttergrensen for 
byggeområde i reguleringsplanen for Vestby senter. 

 Gårdstunet på Nordby gård (hovedbygning, bryggerhus/ uthus og stabbur) 
merkes på plankartet som bygg som skal bevares og gis verneverdi 3 i 
bestemmelsene. 

 Kroerveien 3A merkes på plankart som bygg som skal bevares og gis verneverdi 
3 i bestemmelsene. 

 
Repr. Bente Bakke (MDG) fremmet følgende forslag: 
 

1. Grusbanen ved Vestby videregående skole tas ut av planen og omreguleres ikke 
til boliger. 

2. Det åpnes for at tomme lokaler på Storsenteret også kan ombygges til leiligheter. 
3. Det bygges snarest mulig en støyskjerm for boligene i Sameiet Nordbyhagen. 
4. Arbeidsgruppen «En trygg og aktiv alderdom i Vestby» nedsettes for å gi innspill 

til planarbeidet. 
5. Administrasjonen vurderer muligheten for å redusere krav til antall p-plasser for 

barnehageansatte. 
 
Repr. Bente Bakke trakk sitt forslag. 
 
 
Votering: 
Plan- og miljøutvalgets vedtak med tillegg fra repr. Tom Anders Ludvigsens ble 
enstemmig vedtatt. 
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Kommunestyrets vedtak 09.12.2016: 
Forslag til områderegulering for Vestby sentrum, med plankart, bestemmelser og 
planbeskrivelse datert 28.10.2016, vedtas i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-
12 med følgende tillegg:  

 Grensen mellom B8 og G3 endres slik at den samsvarer med yttergrensen for 
byggeområde i reguleringsplanen for Vestby senter. 

 Gårdstunet på Nordby gård (hovedbygning, bryggerhus/ uthus og stabbur) 
merkes på plankartet som bygg som skal bevares og gis verneverdi 3 i 
bestemmelsene. 

 Kroerveien 3A merkes på plankart som bygg som skal bevares og gis verneverdi 
3 i bestemmelsene. 

 
 
 
 

 
 
Saksutskriften bekreftes 
Vestby, 12.desember 2016 
 
 
 
Elin Tokerød 
Formannskapssekretær  
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Tidligere behandlinger 
 
 
 
Plan- og miljøutvalgets behandling 14.11.2016: 
 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Plan- og miljøutvalgets vedtak 14.11.2016: 
Forslag til områderegulering for Vestby sentrum, med plankart, bestemmelser og 
planbeskrivelse datert 28.10.2016, vedtas i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-
12.  
 
 

 
Saksfremlegg 

 
Rådmannens innstilling: 
Forslag til områderegulering for Vestby sentrum, med plankart, bestemmelser og 
planbeskrivelse datert 28.10.2016, vedtas i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-
12.  
 
Vedlegg: 
Plankart, datert 28.10.2016 
Reguleringsbestemmelser, datert 28.10.2016 
Planbeskrivelse, datert 28.10.2016 
ROS-analyse, datert 5.8.2016 
1. Notat om medvirkning, datert 5.8.2016 
2. Visjoner for Vestby, datert 5.8.2016 
3. Barnetråkkregistreringer, datert 14.1.2014 
4. Rapport - arbeidsbok for ungdommer, datert 21.10.2013 
5. Gateplan - helhetsplan og situasjonskart, datert 25.2.2016 (med lenke) 
6. Notat om møteplasser, brohøyder, bygningshøyder, solstudier og arealoversikt, 
datert 3.5.2016 
7. Jernbanetekniske utredninger, datert 23.9.2015 
8. Trafikkanalyse, datert 24.4.2015 
9. Trafikkanalyse, datert 5.7.2016 
10. Geoteknisk datarapport, datert 12.5.2016 
11. Områdestabilitetsvurdering, datert 8.7.2016 
12. Parkeringsanalyse, datert 20.6.2016 
13. Registreringsrapport - automatisk fredete kulturminner, datert 18.12.2015 
14. Handelsanalyse, IKEA Vestby - konsekvenser for sentrum, datert 1.10.2014 
15. Handelsanalayse, Vestby storsenter, datert 23.5.2015 
16. Støyutredning for IKEA Vestby og Vestby sentrum, datert 29.1.2015 
17. Overvannskart, datert 12.7.2016 
18. Revidert kart over etappeinndeling, datert 28.10.2016 
19. Referat fra regionalt planforum, datert 8.3.2016 
20. Referat fra regionalt planforum, datert 20.9.2016 
21. Notat angående utvikling av Vestby storsenter, datert 7.10.2016 
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SAKSUTREDNING – 1. GANGS BEHANDLING: 
 
1. SAKSOPPLYSNINGER 
 
Formål 
Formålet med områdereguleringsplanen er å legge til rette for en betydelig bolig-, 
kontor-, næring- og forretningsutvikling i umiddelbar nærhet til kommunens viktigste 
kollektivknutepunkt ved Vestby stasjon. Ifølge kommunens egne 
befolkningsframskrivinger vil kommunen øke med mer enn 3.000 nye innbyggere 
innenfor de neste ti år. Det er ønskelig at mesteparten av denne veksten styres mot 
Vestby tettsted. For å tilrettelegge for denne veksten må det sikres sentrumskvaliteter 
og gode løsninger for fremtiden i Vestby sentrum. Det er målsettingen at ny bebyggelse 
skal skape en bymessig fortetting av høy kvalitet i Vestby sentrum. Planen legger til 
rette for en funksjonsblanding som gir rom for næringsutvikling, gode bomiljøer samt 
attraktive fellesfunksjoner og møteplasser.  
 
Planavgrensningen for områdereguleringsplanen for Vestby sentrum omfatter hele den 
sentrale delen av Vestby, dvs. området mellom Coop Extra, Vestby videregående skole, 
Søndre Randum gård og søndre avkjøring fra E6. Store deler av arealene innenfor 
planområdet er i dag utbygget og ivaretar ulike funksjoner. Fortetting og videre utvikling 
av sentrum vil derfor kreve transformering og/eller sanering av store deler av 
eksisterende bebyggelse. Arealene lengst mot syd og sydvest i planområdet er i dag 
delvis ubebygd. Planområdet adskilles av jernbanelinjen samt en del større veianlegg, 
hvilket bevirker at området i dag fremstår relativt fragmentert. Planområdet er på total 
cirka 549 daa. Planområdet er justert og utvidet noe i forhold til området som ble varslet 
i forbindelse med planoppstart.  
 
Varsel om oppstart 
Områdereguleringsplan for Vestby sentrum ble varslet igangsatt 12.1.2013 med frist for 
uttalelse 8.2.2013. Det kom inn i alt 8 merknader: 
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
Fylkesmannen er meget positiv til at kommunen starter arbeidet med en helhetlig 
områderegulering for utvikling av de sentrale delene av Vestby kommunesenter. Vestby 
stasjon ligger sentralt i Vestby, med et stort potensial for kollektivtransport til Oslo. 
Utbygging i Vestby sentrum kan derfor bidra til å dekke boligbehovet i det felles bolig- 
og arbeidsmarkedet i hovedstadsregionen. Samtidig vil en kompakt bymessig utvikling 
av tettstedet, med en god blanding av boliger og lokalt servicetilbud bidra til å redusere 
transportbehovet og muliggjøre at mange kan gå og sykle til daglige gjøremål. For å 
stimulere til bruk av kollektivtransport, sykkel og gange vil Fylkesmannen legge vekt på 
at det utarbeides restriktive parkeringsnormer.  
 
For å sikre en god balanse mellom handel og befolkningsgrunnlag mener 
Fylkesmannen at det vil være nyttig å gjennomføre en analyse som grunnlag for å 
fastsette omfanget av handel, tilpasset stedets funksjon som kommunesenter med 
tilfredsstillende handelstilbud til kommunens innbyggere.  
 
Rådmannens vurdering 
Det legges i planforslaget opp til en tett bebyggelse i Vestby sentrum, med 
utgangspunkt i kollektivknutepunktet ved Vestby stasjon. Planforslaget åpner opp for at 
det kan bygges opp til cirka 540.000 m2 BRA bolig og cirka 135.000 m2 BRA forretning, 
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kontor og næring. Store deler av sentrumsområdet er regulert til sentrumsformål, og 
dette tallet vil således kunne både oppjusteres og nedjusteres etter markedsbehovene. 
Se for øvrig avsnittet om utnyttelsesgrader.  
 
Det har i planarbeidet vært stort fokus på å legge godt til rette for syklende, gående og 
kollektivtrafikk. Det er i planforslaget foreslått regulert romslige fortau og sykkelveier 
langs alle gater i Vestby sentrum. Ny bussholdeplass på «Sentrumsbroen» (V3) vil 
skape et nytt og attraktivt kollektivknutepunkt for buss. Det har i utarbeidete 
trafikkanalyser (vedlegg 8 og 9) særlig vært fokus på fremkommelighet for buss. Se for 
øvrig avsnittet om trafikk.  
 
Det legges i planforslaget opp til en parkeringspolitikk som er noe mer restriktiv enn i 
kommunen som helhet. Forslag til parkeringsbestemmelser er beskrevet i avsnittet om 
«parkering». Se for øvrig parkeringsanalysen, vedlegg 12. 
 
Det er i forbindelse med etableringen av IKEA, samt søknad om dispensasjon for 
forretningsareal i Vestby storsenter, utarbeidet handelsanalyser for Vestby sentrum. 
Rådmannen har vurdert at disse analysene er tilstrekkelige til å vurdere 
handelspotensialet i Vestby sentrum, og det er derfor ikke som en del av planarbeidet 
utarbeidet ytterligere analyser. Se for øvrig avsnittet om «handel og næringsliv» samt 
handelsanalyse, vedlegg 14 og 15.  
 
Akershus fylkeskommune 
Medvirkning 
Akershus fylkeskommune oppfordrer kommunen til å ta et særlig ansvar for å sikre aktiv 
medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. For 
å sikre reell medvirkning påpeker fylkeskommunen at det er viktig at disse gruppene blir 
involvert tidligst mulig i planprosessen.  
 
Automatisk fredete kulturminner 
Fylkeskommunen krever at det foretas arkeologiske registreringer av planområdet i 
henhold til kulturminneloven § 9. De topografiske forholdene tilsier at det særlig er 
området rundt tunet ved Øvre Randum gård (8/1), samt et mindre område ved Grøstad 
gård (9/21), som kan være aktuelle å undersøke. Reguleringsplanen omfatter også 
deler av et allerede kjent gravfelt (id 70045). Dette gravfeltet har høy verneverdi og må 
ivaretas i det pågående planarbeidet. Gravfeltet må avmerkes på plankartet med 
hensynssone. Fylkeskommunen oppfordrer til at forholdet omkring fornminner avklares 
tidligst mulig i planprosessen, og det gjøres oppmerksom på at det er kommunen som 
er ansvarlig for at forholdet til automatisk fredete kulturminner er avklart før planen 
vedtas.  
 
Nyere tids kulturminner 
Vestby sentrum har et mangfoldig bygnings- og kulturmiljø, der et langt tidsspenn er 
representert. Innenfor planområdet er det således flere SEFRAK-registrerte bygninger, 
noe som forteller om høy alder på en god del av bebyggelsen. I tillegg er det bevart 
flere hus fra første halvdel av 1900-tallet som bør vurderes som bevaringsverdige. 
Fylkeskommunen mener at det som en del av planprosessen bør utføres et grundig 
utredningsarbeid som kartlegger kulturminneverdiene i Vestby sentrum. 
Fylkeskommunen har følgende konkrete eksempler på bygninger og miljøer som det 
bør tas spesielt hensyn til i det videre planarbeidet: 
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- Gårdstun: Gårdstunene Grøstad (9/21) og Nordby (11/1), er begge regulert til 
bevaring i gjeldende reguleringsplaner. Begge disse gårdstunene bør i den nye 
områdereguleringsplanen omfattes av hensynssoner med formål bevaring av 
bygninger og kulturmiljø. Det samme gjelder for gårdstunene Øvre Randum (8/1) 
og Søndre Randum (8/3). Fylkeskommunen mener at gårdstunene er en viktig 
og sentral del av Vestbys kulturhistorie, og at disse bidrar til variasjon og 
mangfold i sentrumsmiljøet.  
 

- Eldre sentrums- og boligbebyggelse: Sentrumsbebyggelsen som konsentrerer 
seg i områdene rundt jernbanestasjonen fremstår i dag som mangfoldig og med 
ulike stiluttrykk. I det videre planarbeidet mener fylkeskommunen at det er viktig 
med en klar bevissthet om dette mangfoldet. Et spesielt hensyn må tas til de 
SEFRAK-registrerte bygningene, men den tette småhusbebyggelsen består også 
av karakteristiske bolig- og forretningsbygg fra tidlig på 1900-tallet som 
fylkeskommunen vurderer som verdifulle. Kroerveien 1 (9/315) og 
stasjonsbygningene er regulert til bevaring, og Vestbyveien 1 (8/11) er markert 
med hensynssone bevaring av kulturmiljø. Det bør vurderes om flere 
eiendommer/bygninger skal markeres som bevaringsverdige i den nye 
områdeplanen. Kroerveien 3A (9/22) er med sitt typiske 1920-tallsuttrykk en av 
bygningene som bør vurderes som en del av dette. I området nord for stasjonen 
– rett utenfor planområdet – er det bevart et småhusmiljø med til dels eldre 
boligbebyggelse, som det bør tas hensyn til ved videre utvikling i Vestby 
sentrum. 

 
- Vestby mølle og kornsilo: Rekken av bygninger tilknyttet kornsiloen langs 

jernbanen viser til Vestbys betydning som sentrum for jordbruksbygdene 
omkring. Den hvite murbygningen med gavlen mot jernbanen er ikke SEFRAK-
registrert, men ser ut til å kunne være bygget på slutten av 1800-tallet eller 
begynnelsen av 1900-tallet.  

 
- Vestby rådhus: Rådhuset ble bygget i 1957, etter tegninger av den anerkjente 

arkitekten Bjart Mohr. Rådhusets arkitektur representerer en tidlig fase i 
etterkrigstiden. Mohr tegnet også rådhusene i Ås, Oppegård og Lørenskog, noe 
som fylkeskommunen mener setter rådhuset i Vestby inn i en større 
sammenheng i Akershus, og gir det regional verdi. Det senere tilbygget er godt 
tilpasset den opprinnelige bygningen.  

 
- Gamle Vestby barneskole med omgivelser: Skolebygningen fra 1922, fløyene fra 

1957-1958, den eldste skolen nord for skolegården og lærerboligen, utgjør et helt 
miljø hvor den historiske utviklingen av skolen kan leses. Skolebygningen fra 
1922 er spesielt godt bevart i sin hovedform og eksteriørmessige detaljer, og er 
en kjent og karakteristisk del av sentrum som har verdi som identitetsskapende 
element i lokalhistorien og for befolkningen. Fylkeskommunen mener at 
skolebygningen fra 1922 og miljøet omkring bør markeres med hensynssone 
bevaring. 

 
Fylkeskommunen gjør oppmerksom på at vern av viktige kulturminner med grundig 
planlegging vil være forenlig med utvikling og fortetting i Vestby sentrum. Samtidig som 
det er ønske om nye bygninger og ny arkitektur, bør det rettes et fokus mot ny bruk av 
eksisterende bygningsmasse. Bygningene som allerede er bygget er en betydelig 
ressurs i sentrumsutviklingen. Den tette småhusbebyggelsen er et trekk ved Vestby 
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sentrum som bør videreutvikles. For å komme frem til gode løsninger ser 
fylkeskommunen det som svært viktig med et grundig utredningsarbeid, for eksempel i 
form av en DIVE-analyse eller annen kulturhistorisk stedsanalyse. En slik analyse vil 
synliggjøre mulighetene som ligger i eksiterende sentrumsmiljø. Fylkeskommunen 
oppfordrer til dialog med kulturminnevernseksjonen og til samarbeid om 
utredningsarbeidet. Dersom kulturminneinteressene ikke er tilstrekkelig ivaretatt i 
planforslaget som legges frem til offentlig ettersyn, vil fylkesrådmannen vurdere å legge 
planen frem til politisk behandling med forslag om innsigelse.  
 
Andre regionale interesser 
For å bidra til å nå nasjonale mål for bærekraftig tettstedsutvikling er det viktig at det 
legges til rette for høy arealutnyttelse samt at det vektlegges fortetting og 
transformasjon rundt kollektivknutepunktet og at det sikres en høy boligandel i 
sentrumsområdet. 
 
Fylkeskommunen viser til paragrafene i plan- og bygningsloven om universell utforming, 
og ber om at tilgjengelighet for alle vektlegges, slik at alle kan benytte bebyggelse og 
uterom på en likestilt måte.  
 
Fylkeskommunen viser for øvrig til retningslinjene om samordnet areal- og 
transportplanlegging, som skal bidra til å senke behovet for bilbruk med økt satsing på 
kollektivtrafikk og tilgjengelighet for fotgjengere og syklister. Fylkeskommunen vil videre 
anbefale at muligheten for fjernvarmeanlegg utredes.  
 
Fylkeskommunen anbefaler at det fastsettes parkeringsbestemmelser som angir 
maksimumsnormer, og at disse er strenge. I tillegg anbefales det at det i 
bestemmelsene stilles krav om anlegg for sykkelparkering, og at 
sykkelparkeringsplassene fortrinnsvis bør være under tak og etablert nær 
inngangspartiet.  
 
Rådmannens vurdering 
Det har vært gjennomført en omfattende planprosess i forbindelse med utarbeidelse av 
dette planforslaget. Kommunen har valgt å gjennomføre medvirkningstiltak tidlig i 
planprosessen, og særlig involvering av barn og unge har vært prioritert. Se avsnittet 
om medvirkning samt «Notat om medvirkning», vedlegg 1.  
 
Akershus fylkeskommune gjennomførte i oktober 2015 kulturminneundersøkelser (se 
vedlegg 12) på eiendommen 11/82 og deler av eiendommen 8/1. Det ble i forbindelse 
med undersøkelsene funnet et bosetnings/aktivitetsområde fra romersk 
jernalder/folkevandringstid ved Øvre Randum gård (8/1). Funnet har id 214513 og er 
automatisk fredet. Kulturminnet med sikringssone er på plankartet angitt med 
hensynssone H730_1. Gravfeltet med id 70045 er også avmerket på plankartet 
(hensynssone H730_2). 
 
Forhold omkring nyere tids kulturminner er blitt vurdert som en del av arbeidet med 
kommunedelplan for kulturminner. På bakgrunn av dette arbeidet er en rekke bygninger 
i Vestby sentrum foreslått bevart. Se avsnittet om nyere tids kulturminner.  
 
Retningslinjene for samordnet areal- og transportplanlegging samt Regional plan for 
areal og transport i Oslo og Akershus er lagt til grunn for dette planarbeidet. Planen 
legger til rette for en sterk fortetting omkring jernbanestasjonen, og det er prioritert en 
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høy boligandel. Myke trafikanter og kollektivtrafikk er sterkt prioritert i planforslaget. Se 
avsnittet om trafikk samt avsnittet om byggehøyder og utnyttelsesgrader.  
 
Nye gateløp vil bli universelt utformet, og det vil bli stilt krav om universell utforming av 
bygg i forbindelse med etterfølgende detaljreguleringsplaner.  
 
Det legges i planforslaget opp til en parkeringspolitikk som er noe mer restriktiv enn i 
kommunen som helhet. Forslag til parkeringsbestemmelser er beskrevet i avsnittet om 
«parkering». Se for øvrig parkeringsanalysen, vedlegg 12. 
 
For forhold omkring fjernvarme, se avsnittet om energi.  
 
Statens vegvesen 
Statens vegvesen gjør oppmerksom på at planarbeidet omfatter flere fylkesveger, 
herunder: Fv. 6.05 Vestbyveien, fv. 6.06 Kirkeveien, fv.6.06 Osloveien og fv. 5.01 
Kroerveien. Planområdet grenser for øvrig til E6 ved avkjøringsrampen til Vestby fra 
nordgående kjørefelt.  
 
Statens vegvesen forutsetter at kommunen legger gjeldende nasjonale og regionale 
føringer og retningslinjer for arealplanleggingen til grunn for arbeidet med 
områdeplanen. Viktige mål er redusert transportbehov og at veksten i 
transportetterspørsel skal tas av kollektivtransport, gange og sykkel. Utbyggingen av 
Follobanen vil gjøre at Vestby i fremtiden får en mer sentral rolle i bo- og 
arbeidsmarkedet i Osloregionen. Dette innebærer behov for høy arealutnyttelse i 
sentrum og nær stasjonen – både for næring, handel og bolig.  
 
Offentlige veger og gater er en viktig del av sentrumsbildet. Lokalvegnettet i Vestby 
sentrum er trafikkbelastet med mye gjennomgangstrafikk. For å nå målene om et 
sentrum hvor det er attraktivt å oppholde seg og bo, bør det i arbeidet med 
områdereguleringsplanen vurderes tiltak som kan redusere trafikken. Bedre 
sammenheng mellom vegen og dens omgivelser, samt reduksjon av barrierevirkninger 
vil være positivt for utviklingen av Vestby til et tettsted hvor mennesket er i sentrum.  
 
Det bør ifølge Statens vegvesen også vektlegges å skape helhetlige og gjennomgående 
tilbud for gående og syklende. Dette vil øke attraktiviteten av å benytte gange eller 
sykkel på kortere turer. Gode forbindelser mellom sentrale målpunkter som 
handelsområder, stasjon og boligområder bør særlig vektlegges.  
 
Statens vegvesen er opptatt av sammenhengen mellom arealutvikling, transport- og 
parkeringsløsninger. Statens vegvesen mener at det i områdeplanarbeidet bør settes 
fokus på parkeringsprinsipper innenfor sentrumsområdet. Regulering av antall 
parkeringsplasser og lokalisering av parkering er et egnet virkemiddel for å påvirke 
transportvaner på korte reiser. Sykkelparkering bør inngå i denne strategien. Statens 
vegvesen forutsetter at det settes maksimumsbegrensning på parkering.  
 
Byggegrenser langs vei kan være til hinder for målet om høyere utnyttelse i 
sentrumsområder. Det bør i planen fokuseres på å tilpasse fylkesvegene til en fremtidig 
tett bystruktur med høy utnyttelse, samtidig som det tas hensyn til vegens trafikale 
funksjon. Statens vegvesen mener at det er riktig å vurdere byggegrenser ut fra ulike 
vegers funksjon og at differensierte byggegrenser for ulike vegstrekninger gjennom 
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Vestby kan vurderes. Avkjørsler langs fylkesveger bør vurderes i lys av dette, og det 
bør gjøres en opprydding i avkjørselssituasjonen.  
 
Statens vegvesen gjør oppmerksom på at støyfølsom bebyggelse ikke skal plasseres i 
støyutsatte områder. Byggegrenser langs E6 forutsettes holdt på nivå med resultatet av 
meklingen i kommunedelplan for Vestby nord. Statens vegvesen forutsetter for øvrig at 
Miljøverndepartementets støyretningslinje T-1442/2012 og retningslinjer for 
luftforurensning T-1520 legges til grunn for områdeplanen.  
 
Rådmannens vurdering 
Det har vært et sentralt tema i planprosessen å finne løsninger som minsker dagens 
barrierevirkninger fra jernbanen og store innfallsveier. «Sentrumsbroen» (V3) foreslås i 
planen stengt for biltrafikk og det foreslås regulert inn to nye jernbanebroer for gående 
og syklende (GS1 og GS2). Sammen med ny gatestruktur som prioriterer myke 
trafikanter og kollektivtrafikk, mener rådmannen at dette vil bidra til å minske biltrafikken 
i sentrumskjernen, samtidig som sentrum nord og sør for jernbanen knyttes tettere 
sammen. Ny gatestruktur vil knytte viktige målpunkter så som Vestby storsenter, nytt 
IKEA-varehus og eksisterende sentrum/stasjonsområdet tettere sammen.   
 
Det har i planarbeidet vært stort fokus på ny gateutforming og trafikkavvikling. Det er i 
dialog med Statens vegvesen utarbeidet flere trafikkanalyser for Vestby sentrum. Se for 
øvrig planbeskrivelsens avsnitt om trafikk samt vedlegg 8 og 9.  
 
Det legges i planforslaget opp til en parkeringspolitikk som er noe mer restriktiv enn i 
kommunen som helhet. Forslag til parkeringsbestemmelser er beskrevet i 
planbeskrivelsen i avsnittet om parkering. Se for øvrig parkeringsanalysen, vedlegg 12. 
 
Det er i planen regulert inn byggegrense på 100 meter til E6, i tråd med bestemmelsene 
i kommuneplanen. Byggegrenser til øvrige fylkesveier er ikke regulert inn. Rådmannen 
mener at ny bebyggelse må bygges tett inn til regulerte nye gatesnitt, og det er generelt 
for sentrumsområdet satt krav om at nye fasader følger regulert ny fortauskant.  
 
Støyretningslinje T-1442/2014 er lagt til grunn for bestemmelser om støy.  
 
Jernbaneverket 
Jernbaneverket poengterer at det er viktig at samordnet areal- og transportplanlegging, 
som styrker jernbanen som miljøvennlig kollektivtilbud, vektlegges i kommunens arbeid. 
Dette inkluderer bl.a. gode gang og sykkelforbindelser til jernbanestasjonen. 
 
Østfoldbanens vestre linje går igjennom planområdet, og Jernbaneverket minner derfor 
kommunen om Jernbaneverkets tekniske regelverk vedrørende nærføring og kryssing 
av jernbane samt byggegrenser i jernbanelovens § 10. Jernbanestrekningen i dette 
området er i dag dobbeltsporet, men i et langsiktig perspektiv vil det muligens være 
behov for fire spor i forbindelse med Vestby stasjon.  
 
Rådmannens vurdering 
Et av de viktigste formålene med denne planen er å legge til rette for utbygging av bolig, 
forretning, kontor og tjenesteyting i umiddelbar nærhet til Vestby stasjon, og dermed 
støtte opp om jernbanen som miljøvennlig transportmiddel. Planforslaget er i denne 
henseende helt i tråd med retningslinjene for samordnet areal- og transportplanlegging 
samt Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Det tilrettelegges for nye 
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gang og sykkelforbindelser til stasjonen, og den nye Sentrumsbroen (V3) vil gjøre 
stasjonsområdet lett tilgjengelig for innbyggerne i Vestby. Se for øvrig planbeskrivelsens 
avsnitt om «Hovedinnhold» samt avsnittet om trafikk.   
 
Kommunen har igjennom planprosessen flere ganger vært i dialog med Jernbaneverket 
angående både byggegrenser til jernbanen samt høyde på jernbanebroer. Det er viktig 
for kommunen å støtte opp om jernbaneverkets aktivitet og sikre fremtidig utvikling av 
jernbanen. For å få avklart viktige problemstillinger i forhold til jernbanen har kommunen 
således fått utarbeidet en rekke jernbanetekniske utredninger (vedlegg 7). Brohøyder 
på nye jernbanebroer samt byggegrenser til jernbanen er regulert på bakgrunn av disse 
utredningene. Se vurdering av virkninger for jernbanen i planbeskrivelsen.  
 
Rom Eiendom 
Rom Eiendom mener at det vil være en nøkkelfaktor for sentrumsutviklingen i Vestby at 
det skapes en tilstrekkelig sterk konsentrasjon av handel, service og næring i sentrum. 
Vestby kommune har allerede flere konkurransesterke bilbaserte kjøpesentre og 
outlets. Rom Eiendom mener at flere slike kjøpesentre vil være vanskelig å kombinere 
med ønsket om et styrket tettstedssentrum. Eventuelle slike etableringer bør i det 
minste knyttes opp mot vilkår som sikrer at tettstedet får noe tilbake i form av positive 
tiltak for sentrumsmiljøet.  
 
Rom Eiendom mener at et aktuelt grep i sentrumsutviklingen bør være å legge til rette 
for arbeidsplassintensiv næring i 1.-2. etasje langs Sentrumsveien og Kroerveien, da 
dette vil forsterke og forlenge aksen fra rådhuset til kollektivknutepunktet.  
 
Rom Eiendom mener videre at boligutbygging i Vestby sentrum må prioriteres i 
planarbeidet. Ifølge Statistisk sentralbyrå kan det ventes en befolkningsvekst i Oslo og 
Akershus på ca. 37 % frem mot 2040. Denne sterke befolkningsveksten vil påvirke 
Vestby rolle i regionen, idet Vestby i stadig større grad vil inngå som en del av det felles 
bolig- og arbeidsmarked i Østlandsregionen. Klimameldingen tilsier at toget må være en 
betydelig bidragsyter til å løse transportutfordringene som denne veksten medfører. Det 
er, når Follobanen står ferdig i 2021, lagt opp til halvtimes grunnruter fra Vestby stasjon, 
med forsterkning til kvartersruter i de tidsrommene der transportetterspørselen er størst. 
Faste frekvenser vil legge til rette for samspill mellom tog og buss.  
 
Ifølge Rom Eiendom fremstår Vestby sentrum i dag som en svært glissen og 
usammenhengende bebyggelsesstruktur. Rom Eiendom mener at det vil bli en viktig 
oppgave fremover å skape attraktive plasser og gater der byliv kan finne sted. 
Stasjonens nære omgivelser kan være et naturlig startpunkt for en bevisst 
stedsomforming. Liv og attraktivitet rundt stasjonen vil gi positive synergieffekter mellom 
tog- og busstransporten samt virksomhetene som er lokalisert i nærheten.  
 
Rom Eiendom mener at det i en mer urban situasjon i Vestby må aksepteres visse 
restriksjoner på bilbruk og parkering, eksempelvis med prising og/eller tidsbegrensning. 
Store grå asfaltarealer er ikke et miljøskapende element i et tettstedssentrum, men bør 
legges noe mer perifert. Rom Eiendom besitter en tomt vest for sporet nord i 
planområdet. Denne kan om/når det blir aktuelt vurderes som parkeringsareal. På sikt 
mener Rom Eiendom at flerplans parkeringsløsninger integrert i annen bebyggelse med 
aktiv fasade mot gate må vurderes i Vestby. Det bør for øvrig stilles krav om parkering i 
underetasje ved alle utbygginger i sentrum.  
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Bussarealet på stasjonen må være stort nok til å betjene busser, men må heller ikke bli 
«for stort». Rom Eiendom er opptatt av at areal for terminering og regulering/innkjøring i 
rute ikke bør lokaliseres på verdifulle sentrumsnære arealer i selve kollektivterminalen. 
Heller bør det satses på en effektiv gjennomstrømningsterminal med oppstillingsplass 
for bussene noe lenger unna selve sentrumskjernen. 
 
Rådmannens vurdering  
Det legges i planforslaget opp til en tett bebyggelse i Vestby sentrum, med 
utgangspunkt i kollektivknutepunktet ved Vestby stasjon. Planforslaget åpner opp for at 
det kan bygges opp til cirka 540.000 m2 BRA bolig og cirka 135.000 m2 BRA forretning, 
kontor og næring. Det stilles i planen krav om aktive 1. etasjer i sentrumskjernen, 
herunder langs deler av Sentrumsveien (V11) og Kroerveien (V13). 
 
Det har i planarbeidet vært et særlig fokus på å skape nye grøntarealer, torg og 
møteplasser. Se bl.a. planbeskrivelsens avsnitt om virkninger for barn og unge samt 
notat om møteplasser, brohøyder, bygningshøyder, solstudier og arealoversikt (vedlegg 
7). 
 
Det legges i planforslaget opp til en parkeringspolitikk som er noe mer restriktiv enn i 
kommunen som helhet. Forslag til parkeringsbestemmelser er beskrevet i 
planbeskrivelsen i avsnittet om «Virkninger for parkering». Se for øvrig 
parkeringsanalysen, vedlegg 11. 
 
Statsbygg 
Statsbygg gjør oppmerksom på at de eier eiendommen Sole utredningssenter som 
ligger cirka 500 meter fra planområdet, men at Statsbygg ellers ikke har eiendommer 
som berøres av planarbeidet.  
 
Rådmannens vurdering 
Av kommunens kartgrunnlag fremgår det at Statsbygg eier eiendommen 9/4 
(Kroerveien 9) som ligger innenfor planområdet. Eiendommen er i planforslaget foreslått 
regulert til bolig innenfor felt B11.  
 
Naturvernforbundet i Vestby 
Naturvernforbundet i Vestby henviser til jordvernsaken på Delijordet, og gjør 
oppmerksom på at forbundet ikke ønsker utbygging av dette området, da forbundet ikke 
mener at dette naturlig hører hjemme i sentrum. Naturvernforbundet mener for øvrig at 
det samme gjelder for Randemjordet og de 22 daa som ønskes omregulert til næring. 
Naturvernforbundet mener at jordvernet bør stå sterkt og at Vestby kommune som en 
av Norges beste «kornkommuner» har et spesielt ansvar for å begrense bruken av 
dyrket og dyrkbar mark til utbyggingsformål.  
 
Det er viktig at man innenfor sentrumsområdet ser på hvilken type næring som er 
ønskelig samt at det bygges i høyden for en bedre utnyttelse av sentrumsarealet. I 
tillegg til bygging i høyden vil det være viktig med en fortetting som samtidig gir plass til 
grønne lunger og gode trygge ferdselsveier for gående og syklende samt gode 
løsninger for kollektivreisende.  
 
Rådmannens vurdering 
Saken angående IKEAs etablering på Delijordet er avklart etter varsel om oppstart av 
dette planarbeidet. Planen legger ikke opp til utbygging på dyrket eller dyrkbar mark. På 
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eiendommene 8/353, 11/82 og deler av 11/83 finnes det i dag to mindre jorder på til 
sammen ca. 25 daa. Begge områdene er i dag regulert til forretning/kontor og er i 
gjeldende kommuneplan avsatt til sentrumsformål. Se for øvrig avsnittet om virkninger 
for landbruket.  
 
Se relevante avsnitt i planbeskrivelsen for forhold omhandlende utnyttelsesgrader, 
byggehøyder, møteplasser og grønnstruktur. 
 
Miljørettet Helsevern for Moss, Rygge, Råde, Vestby og Våler 
Miljørettet helsevern ser for seg både muligheter og utfordringer i en plan hvor det skal 
utvikles et livskraftig kommunesenter med mange tilbud og funksjoner. Miljørettet 
helsevern mener at støy bør være et viktig tema og en stor utfordring når det planlegges 
at sentrum skal brukes på en effektiv måte. Det bør også rettes spesiell oppmerksomhet 
for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen. Som en del av dette må sikring 
mot forurensing, støy, trafikkfare og annen helsefare, krav til lekemiljø og tilstrekkelig 
areal for barnehager vurderes i planarbeidet.  
 
Miljørettet helsevern mener for øvrig at planarbeidet kan være en anledning for Vestby 
kommune til å imøtekomme sentrale myndigheters økte krav til forebyggende og 
helsefremmende arbeid i kommunen. 
 
Rådmannens vurdering 
For forhold omkring støy og barn og unge se relevante avsnitt under vurderinger og 
planbeskrivelsens avsnitt om virkninger.  
 
Saksgang og planprosess 
Planprosessen knyttet til områdereguleringsplanen har pågått over flere år. Kommunen 
har prioritert å gjennomføre en utvidet planprosess hvor innbyggere, barn og unge, 
grunneiere, næringsdrivende, politikere og regionale instanser løpende har blitt 
inkludert. Medvirkningsarbeidet er oppsummert i «Notat om medvirkning» (vedlegg 1). 
Se også oversikt over planprosessen i vedtatte planprogram. 
 
Det er som en del av planarbeidet utført en rekke tilleggsutredninger som følger 
planforslaget til politisk behandling. Relevante utredninger er vedlagt planforslaget 
(vedlegg 1-19).  
 
Rådmannen har ved viktige milepæler i reguleringsarbeidet lagt frem vesentlige 
problemstillinger for plan- og miljøutvalget. Rådmannen har med dette ønsket politisk 
forankring av sentrumsplanen, samt fått viktige signaler for utarbeidelse av 
planforslaget. Følgende saker har blitt behandlet i utvalget:  
 
29.10.2012: Områderegulering – Vestby sentrum – Arbeidsopplegg (sak PLM-34/12). 
26.11.2012: Notat til PLM 26.11.2012, områderegulering – Vestby sentrum (saksnr. 

12/1542-7). 
17.12.2012: Områderegulering – Vestby sentrum – forslag til revidert planavgrensning 

(sak PLM-61/12). 
18.11.2013: Orienteringssak - videre framdrift, områderegulering av Vestby sentrum 

(sak PLM PL-43/13). 
10.2.2014: Videre framdrift områderegulering Vestby sentrum samt 

bemanningssituasjon ved Plan, bygg og geodata (sak PLM-3/14 – også 
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behandlet i formannskapet den 24.2.2014 (sak F-3/14) og i 
kommunestyret den 10.3.2014 (sak K-7/14)).  

26.5.2014: Konkurransegrunnlag for anbudskonkurranse og oppdragsbeskrivelse for 
parallelloppdrag (sak PLM-21/14). 

1.6.2015: Områderegulering – Vestby sentrum - evaluering av parallelloppdrag og 
videre fremdrift (sak PLM-24/15). 

17.2.2016: Planprogram for områdereguleringsplan Vestby sentrum – utleggelse til 
offentlig ettersyn (sak 4/16).  

2.5.2016: Fastsettelse av planprogram – områdereguleringsplan for Vestby sentrum 
(sak 18/16). 

 
Planprogram for områdereguleringsplan for Vestby sentrum var på offentlig ettersyn fra 
23.2.2016 til 4.4.2016 og ble fastsatt av plan- og miljøutvalget på møte den 2.5.2016. 
Planprogrammet beskriver alle nødvendige vurderinger og utredninger som har blitt 
gjort i forbindelse med reguleringsarbeidet. Merknader innkommet i forbindelse med 
behandling av planprogrammet er behandlet i sak 18/16. Det er i planforslaget tatt 
hensyn til relevante merknader fra denne prosessen. Planprogrammet gir for øvrig en 
detaljert oversikt over planprosessen.  
 
Det ble høsten 2015 besluttet nedsatt en «Styringsgruppe for sentrumsplanen» 
bestående av gruppeledere fra alle politiske partier samt ordføreren. Rådmannen har 
benyttet styringsgruppen til å avklare viktige vurderinger i forbindelse med planarbeidet. 
Styringsgruppen har ikke fattet politiske vedtak, men har gitt politiske signaler til 
rådmannen. Styringsgruppen har behandlet følgende saker:  
7.1.2016: Orienteringssak, områdereguleringsplan for Vestby sentrum – status og 

videre fremdrift (sak 1/16). 
7.1.2016: Orientering om planprogram for sentrumsplanen (sak 2/16).  
7.3.2016: Ny gateplan for Vestby sentrum (sak 3/16). 
13.6.2016: Orienteringssak – utredninger i forbindelse med områdereguleringsplan for 

Vestby sentrum (sak 4/16). 
 
I forbindelse med oppstarten av planarbeidet ble områdereguleringsplanen den 
5.12.2012 lagt frem for Barn- og unges kommunestyre (BUK) (sak BUK-7/12) og den 
6.2.2013 avholdte BUK en «miniworkshop» om sentrumsplanen.  
 
Det har underveis i planarbeidet vært god dialog mellom Vestby kommune og relevante 
regionale instanser. Akershus fylkeskommune har av flere omganger støttet 
planarbeidet økonomisk, og fylkeskommunen deltok i evalueringsutvalget som ble 
etablert i forbindelse med parallelloppdraget om Vestby sentrum. I forbindelse med 
utarbeidelse av gateplanen for Vestby sentrum (startet opp den 27.8.2015), har det vært 
avholdt flere arbeidsmøter med Statens vegvesen, Jernbaneverket og Ruter. 
Gateplanen har hatt som mål å følge opp føringene som ble gitt i oppdragsbeskrivelse 
for parallelloppdrag (vedtatt av plan- og miljøutvalget 26.5.2014) og rådene fra 
parallelloppdragets evalueringsrapport (vedtatt av plan- og miljøutvalget 1.6.2015). Den 
1.3.2016 ble gateplanen presentert på et åpent møte hvor relevante aktører var invitert 
til å delta. I tillegg ble arbeidet med områdereguleringsplanen for Vestby sentrum 
behandlet i regionalt planforum den 8.3.2016. Merknader som kom inn i forbindelse 
med behandlingen er forsøkt innarbeidet i planforslaget. Se referat fra møtet, vedlegg 
19. 
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Slik rådmannen oppfatter det har det underveis i denne prosessen vært god dialog med 
sentrumsområdets grunneiere. Grunneiere innenfor planområdet har vært invitert til å 
delta på alle relevante milepæler underveis i planprosessen. I tillegg har det vært 
avholdt flere felles grunneiermøter samt etterfølgende individuelle møter. Grunneiere er 
løpende blitt oppfordret til å komme med innspill samt invitert til å presentere egne ideer 
og tanker for de enkelte tomter.  
 
I forbindelse med presentasjonen av gateplanen mottok planavdelingen følgende 
skriftlige merknader: 
 
Tore og Ragne Støkken, Sentrumsveien 2 og 4 (9/21) 
Det legges i gateplanen opp til gatebredder og gatesnitt som er betydelig bredere enn i 
dagens løsning. Sentrumsveien fra stasjonen langs Grøstad gård (9/21) og 
«Minneparken» (9/56) er foreslått med en bredde på 20 meter. Gaten er tenkt med 
kjørebane, sykkelfelt, fortau og beplantningssone. Dagens gate er 6 meter bred med 
fortau på cirka 2 meter. Dette betyr at det for å opparbeide nytt gatesnitt langs 
Sentrumsveien må tas et betydelig areal av Grøstad gård og Minneparken.  
 
Det legges i gateplanen vekt på at det skal tilrettelegges for «grønne lunger» og 
beplantning langs gater og fortau. Hagen på Grøstad og Minneparken langs 
Sentrumsveien består stort sett av store trær som grenser ned mot veien. Naboene 
mener derfor ikke at det er behov for å fjerne disse for deretter å plante nye.  
 
Det legges i gateplanen også stor vekt på å beholde bevaringsverdige bygninger og 
kulturmiljøer. Tunet på Grøstad samt Minneparken, som kommer fra gården og ligger 
der hvor den store låven en gang sto, er ifølge naboene områder av stor kulturverdi for 
hele Vestby sentrum. Grøstad gård og stasjonsområdet var i sin tid kjernen i sentrum, 
og naboene gjør oppmerksom på at Grøstad gård er tildelt kulturhistorisk skilt av Vestby 
kommune.   
 
På grunn av gårdens unike beliggenhet og kulturelle verdi mener naboene at det bør 
finnes løsninger som gjør at gatesnittet for Sentrumsveien kan tilpasses etter gårdens 
plassering. Høydeforskjellen mellom Sentrumsveien og hagen på Grøstad gård er så 
stor, at det vil kreves et stort inngrep og en ny støttemur for å øke gatebredden i 
henhold til det som foreslås i gateplanen. Naboene mener at det i områdeplanen må tas 
hensyn til eksisterende eiendommer og bygg og at sentrumsplanen må tilpasses i 
henhold til dette. 
 
Rådmannens vurdering 
Rådmannen har i planforslaget vurdert om det er mulig å bevare eksisterende mur 
mellom Sentrumsveien (V11) og Grøstad gård (B2) samtidig som det reguleres nytt 
gatesnitt i Sentrumsveien. Rådmannen har imidlertid vurdert at det ikke er mulig å få til 
utbygging innenfor felt S3 (ved Meierigården, eiendommen (9/27)) dersom nytt gatesnitt 
opparbeides med utgangspunkt i eksisterende støttemur. For å få til nytt gatesnitt må 
det tas arealer fra eiendommene på begge sider av Sentrumsveien, men for å kunne 
bygge innenfor felt S3 må mesteparten av arealet imidlertid tas av eiendommen 9/21. 
Rådmannen er enig med naboene i at hagen på Grøstad samt «Minneparken» (P4) 
skaper en grønnstruktur langs denne delen av Sentrumsveien. For å gjøre inngrepet på 
Grøstad gård og minneparken minst mulig er det derfor ikke regulert inn areal avsatt til 
møblerings-/beplantningssone langs denne delen av veien.  
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Grøstad gård er i planen foreslått bevart. Grøstad gård er markert på plankartet, og er i 
bestemmelsene skrevet inn med verneverdi 2. Se bestemmelsenes § 13 samt 
planbeskrivelsens avsnitt om «Virkninger for kulturminnevernet».  
 
Svein Grønli, Kroerveien 23 
Naboen mener generelt sett at gateplanen er veldig fin. Naboen mener at den brede 
sentrumsbro samt løsningen for trafikk er veldig gode forslag. Naboen mener for øvrig 
at den nyeste delen av Vestby gamle skole (8/5) kan rives.  
 
Rådmannens vurdering 
Gatestrukturen som den ble foreslått i gateplanen er lagt til grunn for regulerte 
gatestruktur. «Sentrumsbroen» (V3) er regulert inn med bredde på 30 meter. Den 
nyeste delen av Vestby gamle skole (B5) er ikke regulert til bevaring, og vil dermed 
kunne rives.  
  
2. VURDERING 
Områdereguleringsplanen for Vestby sentrum er omfattende og det er således ikke 
hensiktsmessig å beskrive alle forhold i planen i dette saksfremlegget. Områdeplanens 
hovedinnhold og vesentligste problemstillinger er oppsummert i dette dokumentet, men 
for en mer fyllestgjørende beskrivelse av planens virkninger vises det til 
planbeskrivelsen hvor planforslagets virkninger er beskrevet i detalj.   
 
Generelt om planforslaget 
Områdereguleringsplanen for Vestby sentrum har vært lenge underveis og det har vært 
gjort et stort utredningsarbeid. Potensialet i Vestby sentrum er svært stort og det er i 
planarbeidet forsøkt tilrettelagt for at Vestby sentrum kan utvikles til et kommunesenter 
som oppfattes som mer attraktivt, tilgjengelig og spennende enn i dag. Stort sett hele 
planområdet ligger innenfor 500 meter fra Vestby stasjon. Nærheten til stasjonsområdet 
har vært viktig i utredningsarbeidet og det er i planen tilrettelagt for at Vestby stasjon 
kan videreutvikles som kommunens viktigste kollektivknutepunkt. Med sentrumsplanen 
har Vestby kommune tatt styringen med utviklingen av kommunesenteret og det legges 
opp til en helhetlig utvikling av Vestby tettsted, som vil skape sammenheng og 
forutsigbarhet i de neste tiårenes utvikling av Vestby.  
 
Reguleringsformål 
Planområdet reguleres i henhold til tabell 1 i planbeskrivelsen. Som det fremgår av 
tabellen reguleres store arealer til sentrums- og boligformål samt til forretning, kontor og 
tjenesteyting, i tråd med formålet med planarbeidet.  
 
Grad av utnytting 
Det er et mål at planen skal legge til rette for at det skapes en bymessig fortetting i 
Vestby sentrum, med vesentlig høyere utnyttelse enn det som eksisterende planer 
åpner opp for. Områdereguleringsplanens bestemmelser setter rammer for utnyttelse 
og maksimal byggehøyde innenfor hvert enkelt felt. Det åpnes i planens bestemmelser 
opp for utbygging i henhold til tabell 5 i planbeskrivelsen. Det er i planen stilt krav om 
maksimal %-BRA innenfor de ulike byggefeltene samt krav om maksimums- og 
minimumshøyde på nye bygninger. Som det fremgår av tabell 5 i planbeskrivelsen 
legger planen til rette for mellom 515.000 m2 BRA og 760.000 m2 BRA innenfor hele 
planområdet (bruksareal under terreng er ikke medregnet). Dette gir en 
områdeutnyttelse på mellom 94% og 138%. Fratrukket eksisterende bebyggelse som 
forventes bevart, vurderes det at områdeplanen som helhet åpner opp for mellom 
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435.000 m2 og 675.000 m2 ny BRA. Med en boligandel på 80%, vil det innenfor 
planområdet kunne bygges mellom 4.000 og 6.700 nye boliger (med 
gjennomsnittsstørrelse på 80 m2 BRA).  
 
Potensialet for utbygging i Vestby sentrum vil med vedtak av denne planen være svært 
stort og det vil ta flere tiår før planen er realisert. Rådmannen vurderer at det vil være 
realistisk med utbygging av om lag 200.000 m2 BRA innenfor de neste ti år. Med en 
boligandel på 80 % vil dette tilsvare cirka 2.000 boliger. Det vurderes for øvrig at 
reguleringsbestemmelsene er i tråd med hensikten og intensjonene for 
reguleringsarbeidet for Vestby sentrum, samt at planarbeidet med dette følger opp 
gjellende regionale- og nasjonale planer. Utnyttelsesgrader og byggehøyder følger opp 
vurderingene som er gjort i arbeidet med gateplanen (vedlegg 5 og 6).    
 
Gatestruktur 
For å skape et nytt sentrum som er bedre tilrettelagt for gående, syklende samt mer 
attraktivt for lek og opphold, reguleres det i denne planen en ny gatestruktur i Vestby 
sentrum, samt flere nye parker og møteplasser/torg. 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 
personbiler. Et av de viktigste grepene i planen er at flere av Vestbys veier bygges om 
til gater. Innenfor planområdet reguleres der gater i et hierarki fra smug, gågater, 
boliggater, handlegater til samlegater og hovedgater. Se for øvrig planbeskrivelsens 
avsnitt om «Gatestruktur».  

Et viktig grep for å få til nytt kjøremønster, samt høyere prioritering av myke trafikanter 
innenfor sentrumskjernen, er at «Sentrumsbroen» (V3) ved Garderveien/Vestbyveien 
reguleres fysisk stengt for biltrafikk. Sentrumsbroen vil da kunne opparbeides som nytt 
kollektivknutepunkt med nye holdeplasser for buss og ramper til togstasjonens 
plattformer. Det vil i forbindelse med opparbeidelse av Sentrumsbroen bli tilrettelagt for 
at broen kan åpnes for biltrafikk ved særlige hendelser på E6 eller Osloveien.   
 
Krav om detaljregulering 
Det er i planen satt krav om at det må utarbeides detaljreguleringsplaner for hvert enkelt 
byggefelt (feltnavn). I etterfølgende detaljreguleringer vil det være viktig å avklare 
detaljer som følger opp rammene som denne planen setter. Eksempler på utredninger 
og vurderinger som vil være viktige elementer i etterfølgende detaljregulering er: Klima 
og miljø, energi, parkering, innbetaling til fellestiltak i henhold til finansieringsmodell, 
fasadeutforming/estetikk og varierte byggehøyder.  
 
Det stilles i planen krav om felles detaljregulering av feltene: S2-S4, B1 og B/T2 samt 
B3 og B4. Bakgrunnen for dette kravet er at rådmannen mener at disse feltene bør ses i 
sammenheng og dermed må vurderes og utredes felles.  
 
Rådmannen mener at arealer avsatt til ny gatestruktur allerede har blitt utredet 
tilstrekkelig, slik at det ikke vil være behov for detaljregulering av nye offentlige gater 
V1-V28. Detaljer for gateløp med fortau, beplantnings-/møbleringssone (annen veggrun 
- grøntareal) og sykkelfelt er vist inntegnet på plankartet. På bakgrunn av 
områdereguleringsplanen kan veierne dermed detaljprosjekters og bygges.  
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Gjennomføringsstrategi/finansieringsmodell 
Det stilles i bestemmelsene krav om at en rekke felles infrastrukturtiltak opparbeides før 
det gis tillatelse til utbygging innenfor planområdet. Tiltakene som er vurdert som felles 
for hele planområdet er listet under bestemmelsenes § 1 Fellesbestemmelser.  
 
For å få til en felles fordeling av disse viktige fellestiltakene, vil det være nødvendig at 
det etableres en finansieringsmodell som sikrer en hensiktsmessig fordeling av 
kostnader for områdeplanens ulike grunneiere. Det arbeides parallelt med 
områdereguleringsplanen med å etablere en slik finansieringsmodell, basert på 
kostnadsberegninger av fellestiltakene. Finansieringsmodellen vil bli utarbeidet slik at 
alle som ønsker å bygge ut i henhold til planen vil bli pålagt å innbetale et fast beløp pr. 
m2 BRA som er likt og felles for alle utbyggere. Beløpet som må innbetales til 
finansiering av fellestiltak, i henhold til rekkefølgebestemmelsenes del 1, vil bli på 
mellom 1.500 kr. pr. m2 BRA og 2.000 kr. pr. m2 BRA. På bakgrunn av disse 
innbetalingene vil kommunen stå for opparbeidelse av fellestiltakene. 
 
Finansieringsmodellen vil bli lagt frem for utbyggere og vil bli fremmet som en egen sak 
til politisk behandling i løpet av januar 2017. Finansieringsmodellen vil vise en detaljert 
utregning av finansiering av tiltakene med en tilhørende eksakt pris pr. m2 BRA.  
 
Etappeinndeling 
For å sikre at utviklingen av Vestby sentrum ikke begynner i mange adskilte 
delområder, er det som en del av planen satt krav om en trinnvis utbygging av Vestby 
sentrum i tre etapper. Prinsippet for den trinnvise utbyggingen er at utviklingen av 
Vestby sentrum skal skjer «innenfra og ut». Etappeinndelingen sikrer således at 
utbyggingen i Vestby sentrum begynner i området omkring stasjonen og Vestby rådhus. 
På denne måten vil de første utbyggingsområder kunne knyttes opp til den eksisterende 
bystrukturen, slik at det skapes sammenheng mellom nytt og gammelt, samtidig som 
den tidlige utbyggingen støtter opp om de viktigste nye byromsforbindelser og 
fellestiltak. Rådmannen har på denne bakgrunn vurdert at det er hensiktsmessig å stille 
krav om at minst 40 % av totalt tillat BRA innenfor 1. etappe skal være utbygget før det 
begynnes på 2. etappe, og det samme for 2. etappe før det begynnes på 3. etappe. 
Unntatt for rekkefølgekravet er tiltak for vei og jernbane, bygg som inneholder hotell, 
rehabilitering av bygg regulert til bevaring samt bygg for videregående skole i U1 og U2. 
Krav om etappeinndeling fremgår av bestemmelsenes § 1 Fellesbestemmelser og er 
beskrevet mer fyllestgjørende i planbeskrivelsen (se tabell 3 og 4 samt kart 3 og 
vedlegg 18).   
 
Når det settes krav om en etappevis inndeling av utbyggingen, vil det være en risiko at 
enkelttomter vil kunne «blokkere» for utbygging i de videre fasene. En etappeinndeling 
risikerer dermed å bli lite fleksibel. Dersom en slik situasjon blir aktuell, vil det imidlertid 
kunne gis dispensasjon fra dette rekkefølgekravet. Det vil da være opp til plan- og 
miljøutvalget å vurdere situasjoner hvor det er hensiktsmessig å fravike dette prinsippet. 
Rådmannen ønsker i forbindelse med offentlig ettersyn av områdereguleringsplan at få 
innspill til dette prinsippet.  
 
Barn og unge 
I forbindelse med offentlig ettersyn av planen vil områdereguleringsplanen bli lagt frem 
for barn- og unges kommunestyre (BUK), og rådmannen vil her ta imot konkrete 
merknader og innspill til funksjoner og utforming av utearealer. Se for øvrig 
planbeskrivelsens avsnitt om «Virkninger for barn og unge».  
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Næringsliv og sysselsetting 
Tidligere handelsanalyser har vist et visst behov for nye nærings- forretnings- og 
kontorlokaler i Vestby sentrum. Dersom planens fulle potensiale oppfylles er det anslått 
at det vil kunne bygges mellom cirka 87.000 m2 og 135.000 m2 BRA nærings-, 
forretnings- og kontorlokaler. Store deler av sentrumsområdet er regulert til 
sentrumsformål, og dette tallet vil således kunne både oppjusteres og nedjusteres etter 
markedsbehovene. Se for øvrig planbeskrivelsens avsnitt om «Virkninger for næringsliv 
og sysselsetting».  
 
Det er innenfor feltene S1-S11, samt deler av S13, S14, S17-S18 og F/K/T1 stilt krav 
om aktive 1. etasjer på 4,6 meter, slik at det i sentrumskjernen tilrettelegges for 
publikumsrettede funksjoner. Rådmannen mener at det er viktig at forretning og 
handelsvirksomhet i sentrum samles innenfor et mindre definert handelsområde som er 
lokalisert sentralt i sentrumskjernen. Det er derfor viktig at område med krav om aktive 
1. etasjer ikke blir «for stort». Samtidig som det ikke er hensiktsmessig å tilrettelegge for 
forretninger og næring i aller områder som omfattes av områdeplanen, er det viktig at 
planen sikrer og tilrettelegger for fremtidige behov for denne typen virksomhet. 
Rådmannen vurderer at område med krav om aktive 1. etasjer på kort sikt vil være for 
stort til at alle etasjemeterne kan fylles med publikumsrettede servicer, men at området 
på lang sikt er passende i forhold til områdeplanens potensiale. For å unngå at 1. 
etasjer står tomme i denne «overgangsfasen» vil det bli åpnet opp for at lokalene i en 
begrenset periode kan benyttes til boligformål. Det er i bestemmelsene skrevet inn at 
dette vil kunne fastsettes gjennom detaljregulering. Rådmannen ønsker i forbindelse 
med offentlig ettersyn av planen å få innspill til område med krav om aktive 1. etasjer.  
 
Trafikk 
Det er i områdeplanen regulert inn en ny gatestruktur i Vestby sentrum, basert på 
utredningsarbeidet gjort i forbindelse med utarbeidelsen av gateplanen (vedlegg 6). 
Gateplanens situasjonsplan er noe overordnet, og det har således vært nødvendig med 
en rekke mindre justeringer for å tilpasse gatestrukturen til eksisterende forhold. 
Samtidig er det underveis i planprosessen avdekket en rekke ytterligere 
problemstillinger (eksempelvis bevaring av eksiterende trær), som har hatt betydning for 
gatestrukturen. Rådmannen har for øvrig valgt at det i planen reguleres inn sykkelfelter 
langs nye gater, bortsett fra langs de største og mest trafikkerte veierne (V1, V2, V6, V9 
og V10). Ny regulerte gatestruktur vil skape et nytt trafikkbilde i Vestby sentrum og er 
vurdert som nødvendig for å skape et mer sammenhengende sentrum hvor det er 
attraktivt å oppholde seg og bevege seg til fots og på sykkel.  
 
Virkningene av ny gatestruktur for biltrafikken, herunder stengning av Sentrumsbroen 
(V3) for biltrafikk, er nøye utredet igjennom flere trafikkanalyser. Trafikkanalysene 
konkluderer med at gatestrukturen vil kunne håndtere ny trafikk i et 2025-års perspektiv. 
Med bedre tilrettelegging for myke trafikanter forventes det frem mot år 2040 en 
forflytting av reisemiddelfordelingen, slik at gatenettet også vil kunne håndtere trafikk i 
et 2040-perspektiv.  
 
Gatestruktur med tilhørende arealer er utredet og regulert detaljert, og rådmannen 
mener derfor ikke at det er behov for etterfølgende detaljregulering av V1-V28 med 
tilhørende fortau, sykkelfelt og møblerings-/beplantningssone. Krav om detaljregulering 
gjelder derfor ikke for disse offentlige veierne.  
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Det er i områdeplanen regulert inn 4 meters bredde på kjørevei V8 (Garderveien) og V4 
(del av Vestbyveien). Begge gatene er i utgangspunktet regulert med toveiskjøring. Det 
bør i forbindelse med offentlig ettersyn vurderes om kjørebanebredden bør utvides til 5 
meter. Dersom dette ønskes må det avgis ytterligere private arealer på begge sider av 
veierne. Alternativt kan det være aktuelt å regulere veienerne med enveiskjøring.   
 
Det er i områdeplanen regulert inn adkomst til byggefelt S20 fra V10 (Osloveien). 
Denne løsningen er ikke tidligere utredet og er ikke diskutert med Statens vegvesen. 
Det er således ikke vurdert om det er realistisk å få til en slik løsning. Forslaget til 
adkomst til S20 er regulert inn for å unngå at byggefelt S19 deles opp av en ny vei fra 
regulerte rundkjøring ved Kirkeveien/Senterveien (V1) til byggefelt S20. Rådmannen 
ønsker å få kommentarer til dette i forbindelse med offentlig ettersyn av 
områdereguleringsplanen. Dersom regulerte adkomstløsning til S20 viser seg å være 
umulig å gjennomføre, vil det bli stilt krav om felles regulering for feltene S19 og S20.  
 
For ytterligere forhold omkring trafikk, se planbeskrivelsens avsnitt om «Virkninger for 
trafikk». 
 
Parkering 
Det er i bestemmelsene skrevet inn egne parkeringsbestemmelser for bilparkering og 
sykkelparkering i Vestby sentrum, og det stilles krav om at parkering skal etableres i 
parkeringshus under bakken. Bestemmelsene for bilparkering er noe lavere enn de som 
fremgår av bestemmelsene til kommuneplan for Vestby 2016-2022. Samtidig stilles det 
krav om plasser for el-biler samt for funksjonshemmede. Normene fremgår av 
bestemmelsene (§ 1 Fellesbestemmelser) og planbeskrivelsen (tabell 11 og 12).  
 
Det er i planen stilt absolutte krav til parkering og ikke maksimumsnormer som flere 
regionale instanser ellers har ønsket. Bakgrunnen for dette er at kommunen ønsker å 
legge til rette for at det etableres en attraktiv frikjøpsordning, som er en forutsetning for 
at det kan etableres felles parkeringsanlegg i Vestby sentrum. En frikjøpsordning vil ikke 
kunne fungere med maksimumskrav til parkering. Dersom det i denne planen fastsettes 
maksimumskrav til parkering vil utbyggere potensielt kunne unnlate å bygge parkering, 
og dermed overlate finansiering av felles parkeringsanlegg til det offentlige.  
 
Felles parkeringsanlegg er mer rasjonelle enn mange små private parkeringsanlegg. 
Det er således vist i parkeringsanalysen at det ved å samlokalisere parkeringen i Vestby 
sentrum vil kunne oppnås en sambrukseffekt på opptil 20 %. For krav til parkering 
innenfor denne planen vil dette bety en besparelse på om lag 200-250 millioner kroner. I 
bestemmelsene åpnes det derfor opp for at private utbyggere kan benytte seg av 
kommunens frikjøpsordning. Frikjøp tilbys for all bilparkering innenfor planområdet og 
gjøres i henhold til kommuneplanens bestemmelser om frikjøp (§ 7). For frikjøp av 
parkeringsplasser er det i planen satt normer som er cirka 20 % lavere enn 
parkeringskravene til individuell parkering. De lavere normene for frikjøp avspeiler 
sambrukseffekten og det vil på denne måten være økonomisk besparende for 
utbyggere å benytte seg av denne ordningen. Dette tilsier at det bør være attraktivt for 
private utbyggere å inngå i parkeringssamarbeid med kommunen.  Normene for frikjøp 
fremgår av bestemmelsene og planbeskrivelsen (tabell 11). 
 
For å tilrettelegge for økt bruk av sykkel er det i bestemmelsene angitt egne krav til 
sykkelparkering. Normene fremgår av tabell 12 i planbeskrivelsen.   
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Busstrafikk 
Sentrumsbroen (V3) er regulert som nytt kollektivknutepunkt for busstrafikk i Vestby 
sentrum. Det legges opp til at alle busser til og fra sentrum i fremtiden skal stoppe her. 
Det er i reguleringsplanen regulert inn nye busstraséer gjennom Vestby sentrum. Det 
foreslås at alle bussene ut av sentrum går via Kroerveien og stopper på østsiden av 
broen. Terminering vil (som i dag) skje i Kroerveien ved stasjonsbygget. Flybussene vil 
fremdeles holde ved Vestby storsenter. Det er foreslått at rute 530 til Randem legges 
om slik at denne i fremtiden går via Kirkeveien til regulert ny holdeplass ved Vestby 
storsenter (kantsteinstopp), før den fortsetter i nordgående retning via Senterveien og 
Vestbyveien. Rute 540 til Son foreslås lagt via Kirkeveien og Osloveien.  
 
Forslaget er utarbeidet i dialog med Ruter, som har ønsket at det «ryddes opp» i 
eksisterende ruter. Illustrasjon over nye busstraséer kan sees i vedlegg 4, side 10.  
 
Jernbanen 
I jernbaneloven er det fastsatt en byggegrense på 30 meter til nærmeste jernbanespors 
midtlinje. Byggegrensen på 30 meter gjelder i utgangspunktet ved alle tiltak langs 
landets jernbanelinjer. Dersom nasjonale og regionale mål om fortetting og utbygging i 
nær tilknytning til eksisterende kollektivknutepunkter skal kunne følges opp i praksis, 
mener rådmannen at det er svært uheldig med en byggegrense på 30 meter i Vestby 
sentrum. 
 
Det foreligger ingen konkrete planer om utbygging av jernbanen gjennom Vestby 
sentrum som tilsier at 30 meters byggegrense må opprettholdes. Heller ikke en 
eventuell optimalisering av kurven sydvest for Vestby stasjon vil kreve en slik 
byggegrense. På bakgrunn av jernbanefaglige utredninger (vedlegg 7) er det i 
områdeplanen regulert inn en byggegrense på 15 meter for kontor- og 
næringsbebyggelse, mens byggegrensen for boligbebyggelse er satt til 20 meter. Det er 
i planen avsatt plass til et nytt dobbeltspor ved Vestby stasjon og byggegrensen er 
således på nordsiden av jernbanen satt i henhold til nytt fremtidig jernbanespor, mens 
byggegrensen på sørsiden er avsatt fra eksisterende jernbanespor. Samlet korridor ved 
Vestby stasjon avsatt til jernbaneformål er således på totalt 50,5 meters bredde. 
Rådmannen vurderer at planen med dette ivaretar fremtidig utbyggingsbehov for 
jernbanen, samtidig som det legges opp til fortetting tett inn til Vestby stasjon.  
 
Nye gangbroer GS1 og GS2 er regulert inn med en minimumshøyde på 7,6 meter i 
henhold til jernbaneverkets tekniske regelverk. For ny «Sentrumsbro» (V3) er det 
imidlertid problematisk å oppfylle Jernbaneverkets krav til normalhøyde for 
brokonstruksjoner. På bakgrunn av utredning av brohøydenes konsekvenser for 
omkringliggende terreng og gatestruktur (vedlegg 6) har rådmannen vurdert at det er 
mest hensiktsmessig at broen V3 opparbeides i henhold til Jernbaneverkets krav til 
minimumshøyder for brokonstruksjoner (høyde på 7,05).   
 
Se for øvrig planbeskrivelsens avsnitt om «Virkninger for jernbanen» for en mer detaljert 
gjennomgang av dette.  
 
Støy 
Støyanalyser utarbeidet i forbindelse med detaljreguleringsplanen for IKEA viser at støy 
fra E6, Osloveien, Kirkeveien og Garderveien er de vesentligste støykildene. Dette betyr 
at utbyggingsfeltene B3, B4, F/K/T2, S17, S18 og S19 er særlig støyutsatt (delvis i rød 
eller mørkerød støysone).  
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Støyretningslinje T-1442/2012 er lagt til grunn for bestemmelser om støy. Dersom det 
viser seg aktuelt å oppføre boliger innenfor områder i rød eller mørkerød støysone må 
det stilles ekstra strenge krav til byggenes utforming, materialvalg samt tekniske 
løsninger – i henhold til støyretningslinjene for sentrumsområder i byer og tettsteder.  
 
Det forutsettes at det i forbindelse med etterfølgende detaljreguleringer utarbeides 
støyanalyser for felter som befinner seg innenfor rød og mørkerød støysone.  
 
Overvann 
På bakgrunn av utredning om overvann er det i planen regulert inn flere avbøtende 
tiltak. I felt G1 er det stilt krav om åpning av Grøstadbekken og i P4 («Minneparken») vil 
Grøstaddammen bli gjenetablert. Innenfor P1, P2 og P3 («Rådhusparken») er det stilt 
krav om åpne overvannshåndteringsløsninger. Ovenstående tiltak er lagt inn som 
fellestiltak som vil bli finansiert gjennom finansieringsmodellen for felles infrastruktur.  
 
I tillegg til disse tiltakene er det langs samtlige gater regulert inn møblerings-
/beplantningssone på 2 eller 3 meter, som også vil kunne benyttes som areal for 
håndtering av overvann.  
 
For hvert enkelt byggefelt er det for øvrig stilt krav om ytterligere håndtering av 
overvann. Se for øvrig planbeskrivelsens vurdering av virkninger for overvann.   
 
Biologisk mangfold og naturressurser 
Planen påvirker ikke biologisk mangfold og naturressurser i noen vesentlig grad. Det er i 
planen regulert inn en rekke trær som ansees som verneverdige. Trærne er markert på 
plankartet. Se for øvrig planbeskrivelsen.  
 
Friluftsliv 
Planen påvirker ikke friluftsliv i noen vesentlig grad. Grøstadparken (P3) er bevart, og 
det er regulert inn en grønnkorridor (G1) mellom Nordbylunden (utenfor planområdet) 
og Grøstadparken (P4). Se for øvrig planbeskrivelsen.  
 
Kulturminnevernet 
Det er i forbindelse med kulturminneundersøkelser i Vestby sentrum funnet et 
bosetnings/aktivitetsområde ved Øvre Randum gård (8/1). Funnet er automatisk fredet 
og er markert på plankartet med hensynssone (H730_1). Områdeplanen omfatter i 
tillegg et allerede kjent gravfelt (H730_2) som har høy verneverdi.  
 
På bakgrunn av vurderinger gjort i rådmannens forslag til kommunedelplan for 
kulturminner er følgende bygninger og bygningsmiljøer i planen regulert til bevaring: 
Verneverdi 1 (bebyggelse med svært stor verdi): 

- Thorvaldsengården (9/315) 
- Vestby stasjon (9/2) 

 
Verneverdi 2 (bebyggelse med stor verdi): 

- Grøstad gård (9/21) 
- Øvre Randum gård (8/1) 
- Vestby rådhus (9/56) 
- Deler av Vestby mølle og kornsilo (9/190) 
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Verneverdi 3 (bebyggelse med middels verneverdi): 
- Gamle Vestby skole (8/5) 

 
Bevaringsverdige bygninger er inntegnet på plankartet. Se planbeskrivelse og 
bestemmelsenes § 13 for en beskrivelse av verneverdier og begrunnelse for bevaring.  
 
Kulturlandskap og estetikk 
Det er i bestemmelsene lagt inn flere prinsipper om estetikk og arkitektur. I tillegg til krav 
om aktive 1. etasjer innenfor en rekke felter (se avsnittet om «Næringsliv og 
sysselsetting»), er det regulert høyder som i utgangspunktet sikrer et forhold på 1:1 
mellom gatebredder og ny bebyggelse, noe som er med til å sikre gode solforhold og 
«menneskelige skalaer». Bestemmelsene stiller videre krav om at fasader etableres i 
formålsgrensen til omkringliggende fortau. Dette skal sikre at ny bebyggelse etableres 
som en «bymessig fortetning» med kvartalsstruktur i sentrumskjernen. Få å få varierte 
byggehøyder i sentrumskjernen er det i bestemmelsene stilt varierte krav til både 
minimums- og maksimumshøyde på nye bygninger. For øvrig er det i planen stilt krav 
om at det etableres et brudd i nye fasader etter cirka hver 30. meter. Dette kravet vil 
sikre at det ikke opparbeides lange monotone fasader som oppleves som lite attraktive 
å bevege seg langs.  
 
Landbruk 
Planen påvirker ikke landbruk i noen vesentlig grad. Områder i Vestby sentrum som i 
dag dyrkes er regulert og er i gjeldende kommuneplan avsatt til sentrumsformål. Se for 
øvrig planbeskrivelsen.  
 
Sikkerhet og beredskap 
Det er utført en risiko- og sårbarhetsanalyse for dette planforslaget. Analysen peker ikke 
på noen kritiske faremomenter. Analysen er vedlagt planforslaget. Se for øvrig avsnittet 
om ROS-analyse under planbeskrivelsens avsnitt om «Virkninger for sikkerhet og 
beredskap». 
 
Kommunens økonomi 
Det er i denne planen ikke avsatt arealer til ny skolebebyggelse innenfor Vestby 
skolekrets. Som det fremgår av planbeskrivelsen vil ny utbygging i og omkring Vestby 
sentrum bety at det ved utgangen av år 2028 vil mangle kapasitet på Vestby barneskole 
mens Vestby ungdomsskole vil ha kapasitet frem mot år 2046. Det vil da på sikt bli 
aktuelt at det lages en egen reguleringsplan for ny barneskole i Vestby nord.  
 
Områdereguleringsplanen omfatter eksisterende barnehage ved Støttumveien. 
Plassering av dagens barnehage er vurdert å være lite hensiktsmessig, og barnehagen 
er derfor i planen foreslått omregulert til boligbebyggelse. Det er i planforslaget avsatt 
arealer til at det kan etableres to nye barnehager innenfor sentrumsområdet. 
Barnehagene vil kunne etableres innenfor feltene B/T1 og B/T2, eventuelt i kombinert 
bebyggelse med boliger. Rådmannen vurderer at det er avsatt arealer til det fremtidige 
behovet for barnehageplasser som denne planen utløser.  
 
Kommunens nyeste befolkningsframskrivinger viser at andelen av personer over 80 år 
vil stige betraktelig i årene som kommer. Dersom kommunen ønsker å opprettholde en 
dekningsgrad på heldøgnsplasser på 21 %, må antallet av plasser mer enn fordobles 
frem mot år 2046. Rådmannen vurderer at det vil være hensiktsmessig at det avsettes 
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arealer i denne planen til etablering av sentrumsnære omsorgsboliger. Omsorgsboliger 
vil kunne etableres innenfor B/T1. 
 
For øvrige forhold som påvirke kommunens økonomi, se det pågjeldende avsnittet i 
planbeskrivelsen.   
 
Privatrettslige og privatøkonomiske virkninger 
Nye gater og gatesnitt betyr at noen private eiendommer må avstå noe areal til offentlig 
vei. Det er langs samtlige nye gater lagt inn en sone med 5 meters bredde avsatt til 
anleggs- og riggområde. Dette sikrer rettigheter og areal til opparbeidelse av tiltakene.   
 
Mange private eiendommer innenfor sentrumsområdet reguleres med nye formål. Dette 
betyr ikke at dagens bruk ikke kan opprettholdes. Det vil imidlertid ikke være mulig å 
utvikle eiendommen videre innenfor et formål som ikke er i tråd med denne planens 
regulering.   
 
Private utbyggere vil bli omfattet av krav om innbetaling til felles infrastruktur, jf. 
avsnittet om gjennomføringsstrategi/finansieringsmodell. 
 
Energi 
Hele sentrumsområdet ligger innenfor konsesjonsområdet til Vestby fjernvarmeanlegg. 
Parallelt med områdereguleringsplanen pågår det en sak om konsesjonsområdet for 
fjernvarmeanlegget. Beslutningen om eventuell fjerning av konsesjonsområdet vil bli tatt 
av Norges vassdrags og energidirektorat (NVE). Avklaring av denne saken vil ha stor 
betydning for hvilke energiløsninger som kan benyttes i Vestby sentrum.  
 
Et fjernvarmeanlegg egner seg i utgangspunktet godt til å forsyne blokkbebyggelse med 
varme. I tillegg kan fjernvarme også benyttes til snøfjerning. Mange utbyggere bygger 
etter minimumskravene i TEK, særlig boligbebyggelse, siden dette som regel er mest 
kostnadseffektivt. Det er sannsynlig at mange utbyggere vil velge elektrisitet som 
varmekilde dersom konsesjonsområdet for fjernvarme bortfaller. De nye tekniske 
kravene vil dermed kunne gå på bekostning av bruk av vannbåren varme, for eksempel 
fjernvarme og bergvarme. Legging av flere fjernvarmerør er betinget av omfattende 
utbygging av bygninger som kan knyttes til fjernvarmeanlegget. Full utbygging av 
sentrum ligger langt frem i tid, noe som gjør fjernvarme mindre aktuelt i området. Som 
et insentiv til å velge de mest miljøvennlige løsningene bør det derfor i forbindelse med 
etterfølgende detaljreguleringer oppfordres til å benytte bergvarme/jordvarme som et 
alternativ til elektrisitet. Det stilles i planbestemmelsene krav om at klima- og energi må 
utredes nærmere for hvert enkelt utbyggingsområde i forbindelse med detaljregulering.    
 
Hafslund nett har i løpet av 2016 oppgradert elektrisitetsnettet til Vestby. Oppgraderte 
elektrisitetsnett vil ha kapasitet til å forsyne nytt Vestby sentrum med strøm.  
 
Universell utforming 
Det er et mål at nytt Vestby sentrum skal tilrettelegges for brukere i alle aldersgrupper 
uavhengig av funksjonsnivå, økonomi og kulturell bakgrunn. I forbindelse med offentlig 
ettersyn av planen vil kommunen gå i dialog med «Rådet for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne». Det vil også være viktig at det samarbeides med rådet i forbindelse 
med detaljert utforming av offentlige gater og plasser. 
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3. ALTERNATIVER 
Rådmannen mener at følgende alternativer kan være aktuelle å vurdere mens 
områdereguleringsplanen for Vestby sentrum ligger ute til offentlig ettersyn: 
 

 Det er et alternativ å regulere et område til undervisningsformål for ny barneskole 
i Vestby sentrum. Dersom dette ønskes vil rådmannen anbefale deler av området 
B8.  

 Det er et alternativ å endre på områdeplanens etappeinndeling. Rådmannen vil 
ikke anbefale at det lages flere etapper, men etappene kan eventuelt 
utvides/gjøres færre.  

 Det er et alternativ at kjørevei V8 (Garderveien) og V4 (del av Vestbyveien) 
utvides til 5 meters kjørebanebredde, eventuelt kan veierne bli regulert for 
enveiskjøring. 

 Det er et alternativ å endre på område med krav om aktive 1. etasjer. 
Rådmannen vil i så fall anbefale at området som omfattes av dette kravet 
innskrenkes.  

 Det er et alternativ at adkomst til felt S20 legges gjennom felt S19.  
 

I tillegg til ovenstående alternativer kan det endres på planens øvrige innhold. 
Rådmannen vil ikke anbefale dette.  
 
4. KONKLUSION 
Planprosessen knyttet til områdereguleringsplanen har pågått over flere år. Rådmannen 
har prioritert å gjennomføre en utvidet planprosess hvor innbyggere, barn og unge, 
grunneiere, næringsdrivende, politikere og regionale instanser løpende har blitt 
inkludert, og det er i samarbeid med ulik fagekspertise blitt gjort et stort 
utredningsarbeid som bakgrunn for utarbeidelse av denne områdereguleringsplanen. 
Med sentrumsplanen har Vestby kommune tatt styringen med utviklingen av 
kommunesenteret, og rådmannen mener at det med planen legges til rette for en 
helhetlig utvikling av Vestby tettsted, som vil skape sammenheng og forutsigbarhet i de 
neste tiårenes utvikling av Vestby. Som det fremgår av saksgangen har arbeidet med 
sentrumsplanen vært godt forankret både politisk, blant grunneiere/potensielle 
utbyggere, innbyggere og regionale instanser. Rådmannen mener at planforslaget i all 
hovedsak følger opp prinsipper og føringer som er gitt underveis fra alle involverte 
parter. 
 
Det har i planarbeidet vært stort fokus på å skape et kompakt sentrum i menneskelig 
skala, med en funksjonsblanding av nye arbeidsplasser, spennende service- og 
kulturtilbud samt boliger av høy kvalitet. For å få til dette er det i planforslaget lagt vekt 
på å tilrettelegge for en betydelig fortetting i Vestby sentrum, med utgangspunkt i 
nærheten til Vestby stasjon. Planen åpner opp for mellom 515.000 m2 BRA og 760.000 
m2 BRA innenfor hele planområdet. Dette gir en områdeutnyttelse på mellom 94% og 
138%. Fratrukket eksisterende bebyggelse som forventes bevart, vurderes det at 
områdeplanen som helhet legger til rette for mellom 435.000 m2 og 675.000 m2 ny 
BRA.  
 
Potensialet for utbygging i Vestby sentrum vil med vedtak av denne planen være svært 
stort og det vil ta flere tiår før planen er realisert. Rådmannen vurderer at det vil være 
realistisk med utbygging av om lag 200.000 m2 BRA innenfor de neste ti år. Med en 
boligandel på 80 % vil dette tilsvare cirka 2.000 boliger. Det vurderes for øvrig at 
reguleringsbestemmelsene er i tråd med hensikten og intensjonene for 



 
 

Vestby kommune  
Vår ref.: 15/02801 

 
Side 25 av 89 

 

reguleringsarbeidet for Vestby sentrum, samt at planarbeidet med dette følger opp 
gjellende regionale- og nasjonale planer.  
 
For å skape et nytt sentrum som er bedre tilrettelagt for gående, syklende samt mer 
attraktivt for lek og opphold, reguleres det i planen en ny gatestruktur i Vestby sentrum, 
samt flere nye parker og møteplasser/torg. Hensikten med ny regulerte gatestruktur er å 
skape et mer intimt og tettere Vestby sentrum hvor kollektivtrafikk, sykkel og gange 
prioriteres, men hvor det fortsatt er fullt mulig å komme frem med personbiler. Et viktig 
grep for å få til nytt kjøremønster, samt høyere prioritering av myke trafikanter innenfor 
sentrumskjernen, er at Sentrumsbroen (V3) ved Garderveien/Vestbyveien reguleres 
fysisk stengt for biltrafikk. Sentrumsbroen vil da kunne opparbeides som nytt 
kollektivknutepunkt med nye holdeplasser for buss og ramper til togstasjonens 
plattformer. 
 
Det er rådmannens vurdering at områdereguleringsplanen, som nå legges frem for 
politisk behandling, legger til rette for at Vestby tettsted i fremtiden kan utvikle seg til en 
tett og klimavennlig by med nye sentrumsfunksjoner som vil komme alle kommunens 
innbyggere til gode. 
 
BEHANDLING I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 22.8.2016 
 
Plan- og miljøutvalget har behandlet saken i møte 22.08.2016 sak 39/16.  
 
Votering 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Forslag til områdereguleringsplan for Vestby sentrum, med plankart, bestemmelser og 
planbeskrivelse datert 5.8.2016, legges ut til offentlig ettersyn jf. plan- og 
bygningslovens § 12-10.  
 
I forbindelse med offentlig ettersyn av områdereguleringsplan for Vestby sentrum bes 
det særlig om innspill til følgende: 

- Rekkefølge for utbyggingsområder er foreslått i tre trinn. Alternativt kan andre 
områder inngå i byggetrinnene eller antall trinn kan reduseres til to.  

- Det er foreslått krav om aktiv første etasje på minimum 4,6 meter i konkrete 
områder. Alternativt kan denne bestemmelsen omfatte flere eller færre områder.  

- Kjørebanen i Garderveien (V8) og del av Vestbyveien (V4) er foreslått regulert 
med 4 meters bredde. Alternativt kan bredden økes til 5 meter.  

- Adkomst til S20 er foreslått regulert fra Osloveien (V10). Alternativt kan 
adkomsten legges gjennom S19.  
 

Ovenstående forhold vil bli endelig fastsatt gjennom sluttbehandling.  
 
SAKSUTREDNING – 2. GANGS BEHANDLING 
 
1. SAKSOPPLYSNINGER 
 
Planen har vært på høring fra 25.8.2016 til 8.10.2016. I høringsperioden har det blant 
annet vært avholdt følgende aktiviteter: 

- 26.8.2016:  Presentasjon i Vestby bedriftsforum. 
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- 8.9.2016: Åpent informasjonsmøte. 
- 15.9.2016: Presentasjon for private grunneiere. 
- 20.9.2016: Regionalt planforum. 
- 27.9.2016: Presentasjon for Styringsgruppen for sentrumsplanen. 
- 27.9.2016: Behandling og presentasjon i Rådet for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne. 
- 28.9.2016: Behandling og presentasjon i Barn- og unges kommunestyre. 
- 28.9.2016: Behandling og presentasjon i Eldrerådet. 

 
Kommunen har mottatt 30 merknader før høringsfristens utløp: 
 
Akershus fylkeskommune 
Viktige regionale interesser 
Fylkeskommunen viser til Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. I 
planen forutsettes det at minst 80 % av veksten skal komme i Vestby sentrum, som er 
det prioriterte tettstedet i kommunen. Fylkeskommunen mener at områdeplanen har 
klare grep for å oppnå dette og at planen er i tråd med føringene i den regionale planen. 
Fylkeskommunen støtter prinsippene om etappevis utvikling, der første etappe omfatter 
de mest sentrale delene av Vestby sentrum. Fylkeskommunen er også positive til 
gjennomføringsmodellen med finansiering av infrastrukturtiltakene som er nødvendige 
for 1. etappe.  
 
Gatestruktur, parker, møteplasser og torg 
Fylkeskommunene mener at det er positivt at det foreslås en gatestruktur og nye 
parker, møteplasser og torg som vil gi et mer levende og intimt sentrum. Som en del av 
dette arbeidet mener fylkeskommunen at det også bør sørges for at det utvikles gode 
omgivelser rundt bygninger og bygningsmiljøer som skal bevares.  
 
Vestby videregående skole 
Fylkeskommunen ønsker en videre dialog med kommunen angående videre 
utviklingsmuligheter for Vestby videregående skole. Fremtidig sikring av uteområder for 
fysisk aktivitet og idrett ved den videregående skolen er et viktig behov som bør 
ivaretas, selv om at dette ikke blir berørt i første fase av utviklingen.  
 
Parkering 
Det legges i planforslaget opp til at parkering løses i felles parkeringsanlegg med 
adkomst fra hovedgater. Fylkeskommunen mener at dette er en fornuftig og 
fremtidsrettet tilnærming til å løse parkeringsutfordringene.   
 
Fylkeskommunen mener at foreslåtte parkeringsnormer virker fornuftige. Eksempelvis 
er det i planen foreslått én parkeringsplass per familiebolig og 0,5 plass per leilighet 
under 50 m2. Fylkeskommunen mener at dette virker til å være godt tilpasset en 
fremtidig by i Akershus, hvor bilbruken og bilholdet må forventes å være større enn i 
Oslo by, men mindre enn i tradisjonell småhusbebyggelse.  
 
Fylkeskommunen mener imidlertid at foreslåtte parkeringsnorm for kontorlokaler er 
meget liberal med 1,8 parkeringsplass per 100 m2 kontorlokale. Til sammenligning gjør 
fylkeskommunen oppmerksom på at det i Sørum kommune er vedtatt en generell norm 
på én plass per 100 m2, mens Lørenskog, Skedsmo og Bærum har en norm på 0,7 
parkeringsplasser per 100 m2 kontorlokaler. Fylkeskommunen oppfatter at det gjennom 
planforslaget legges opp til at utbyggere skal oppmuntres til å benytte frikjøpsordningen 
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som da vil redusere parkeringskravet til 0,9 plass per 100 m2 kontor. Fylkeskommunen 
mener at dette bør søkes løst på en annen måte enn å stille høyere krav til kontor enn 
det som i dag er vanlig i byene i Akershus. Fylkeskommunen bistår gjerne Vestby 
kommune i en drøfting av alternative fremgangsmåter.  
 
Automatisk fredete kulturminner 
Kommunens største jernaldergravfelt ligger på høyden nord for Vestby storsenter. 
Området består av 28 gravhauger som fylkeskommunen mener har et stort 
formidlingspotensial og en sentral plassering som gjør det lett å tilrettelegge for 
offentligheten. Det er kun den nordøstlige delen av kulturminnet som inngår i 
områdereguleringen. Det foreslås i områdeplanen at et areal som i kommuneplanen og 
reguleringsplan for Vestby storsenter er avsatt til grønnstruktur reguleres til 
boligbebyggelse (i felt B9). Ifølge fylkeskommunen er denne reduksjonen av 
grønnstruktur uheldig med tanke på mulighetene for å tilrettelegge for adkomst til 
gravfeltet. Fylkeskommunen mener at dette området, i et fremtidig fortettet Vestby 
sentrum, vil få en viktig betydning som nærfriområde, og at offentlighetens tilgang 
dermed må sikres i planen. Fylkeskommunen ønsker derfor at formålsgrensen for 
byggeområde B9 endres slik at det avsettes areal til grønnstruktur som adkomst til 
gravfeltet.  
 
Videre ønsker fylkeskommunen at byggegrense og byggehøyde tilpasses i B9, slik at 
bebyggelsen ikke rager over vegetasjonen på åsen med gravfeltet og således bryter 
silhuetten til høydedraget, jf. Miljøverndepartementes vedtak av 6.1.2006 i forbindelse 
med stadfestning av detaljregulering for Vestby senter.    
 
Nyere tid kulturminner og kulturmiljø 
I høringsforslaget til områdereguleringsplanen er det på bakgrunn av rådmannens 
forslag til kommunedelplan for kulturminner, som nylig er sendt på høring, foreslått å 
regulere et utvalg av bygninger og bygningsmiljøer til bevaring. Utvalget er dels en 
videreføring av bevaringsstatus i gjeldende reguleringsplaner og dels nye forslag til 
bevaring.  
 
Det er et stort potensial for fortetting og transformering i Vestby sentrum. 
Fylkeskommunen mener imidlertid at det er viktig at stedets historiske forankring ikke 
fortettes og transformeres bort. Fylkeskommunen mener at bevaring av bebyggelse og 
strukturer som forteller om stasjonsstedets fortid og framvekst vil kunne bidra til å gi 
Vestby sentrum egenart og kvaliteter som er viktige for å få til en god tettstedsutvikling. 
Dette er også forhold som Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus peker 
på.  
Fylkeskommunen mener at det er positivt at områdereguleringsplanen foreslår bevaring 
av flere bygninger og bygningsmiljøer i Vestby sentrum. Etter fylkeskommunens 
vurdering sikrer planen imidlertid ikke i tilstrekkelig grad, at sentrale gårdstun og 
bygninger knyttet til framveksten av stasjonsstedet bevares og integreres som en 
ressurs i sentrumsutviklingen. I fylkeskommunens uttalelse til planoppstart, datert 
20.2.2013, ble det pekt på flere bygninger og bygningsmiljøer som fylkeskommunen 
ønsket det ble tatt spesielt hensyn til i planarbeidet. Fylkeskommunen har følgende 
merknader til de enkelte områder og temaer i planforslaget: 
 
Gårdstun i og nær sentrum 
Gårdstunene på Grøstad, Nordby, Søndre Randum og Øvre Randum er en viktig og 
sentral del av Vestbys historie. Når det legges opp til en så omfattende fortetting og 
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transformering i Vestby, mener fylkeskommunen at gårdstunene får en svært stor 
kulturhistorisk verdi, fordi bygningene blir gjenværende historiefortellende elementer fra 
tiden før stasjonsstedet vokste frem. Fylkeskommunen har følgende kommentarer til 
planforslaget sett i forhold til gårdstunene: 

- Fylkeskommunen mener at det er positivt at planforslaget viderefører gjeldende 
bevaringsstatus for bygningene på Grøstad, og at det er foreslått at bygningen 
på Øvre Randum reguleres med hensynssone bevaring kulturmiljø. For å ivareta 
gårdstunene med bygninger som helhetlige anlegg ønsker fylkeskommunen 
også at et areal rundt bygningene reguleres med hensynssone bevaring 
kulturmiljø.  

- Fylkeskommunen er svært kritisk til at planforslaget fjerner gjeldende 
bevaringsstatus for bygninger og anlegg på Nordby gård. Fylkeskommunen 
mener at gårdstunet og bygningene bør bevares og reguleres med hensynssone 
bevaring kulturmiljø.  

- Gårdstunet Søndre Randum er i planforslaget regulert til boligbebyggelse. 
Fylkeskommunen vil anbefale at bygningene på tunet bevares og integreres i 
utbyggingsprosjektene, f.eks. ved å bruke dem til miljøskapende funksjon som 
felleshus eller lignende.  

 
«Gamlebyen» ved jernbanestasjonen 
Fylkeskommunen mener at det er viktig at det i sentrumsplanen bevares en del av den 
gamle sentrumsbebyggelsen, da dette vil bidra til å opprettholde en viktig historisk 
forankring. Det nye kollektivknutepunktet på «Sentrumsbroen» vil gjøre at mange 
kommer til å ferdes i området, og en godt bevart «gamleby» i nærheten vil ifølge 
fylkeskommunen være et område som mange kan få ta del i. Fylkeskommunen har 
følgende kommentarer til planforslaget sett i forhold til bygningene i «gamlebyen»: 

- Fylkeskommunen mener at det er positivt at planforslaget viderefører gjeldende 
bevaringsstatus for stasjonsbygningen, godshuset og Thorvaldsengården, og at 
det foreslås at de to eldste byggetrinnene på Vestby mølle og kornsilo reguleres 
med hensynssone bevaring kulturmiljø. Fylkeskommunen anbefaler også at det 
vurderes om det høye silobygget fra 1950-årene bør bevares. For å ivareta 
stasjonen som et helhetlig anlegg, mener fylkeskommunen at et areal rundt 
stasjonsbygningene bør reguleres med hensynssone bevaring kulturmiljø. 

- Fylkeskommunen mener at bygningsrekken bestående av Kroerveien 3A og 3B, 
«Meierigården» og «Thorvaldsengården» utgjør et sammenhengende 
bygningsmiljø som bør bevares. 

- Fylkeskommunen er kritisk til at planforslaget fjerner gjeldende bevaringsstatus 
for «Mørkgården» (Vestbyveien 1). Fylkeskommunen mener at også denne 
bygningen bør reguleres til bevaring.  

- Samlet sett mener fylkeskommunen at planforslaget ikke i tilstrekkelig grad sikrer 
at bygningsmiljøet i «gamlebyen» ved jernbanestasjonen blir bevart og integrert i 
tettstedsutviklingen og fylkeskommunen mener dermed at flere bygninger i dette 
området bør reguleres til bevaring.  

 
Rådhuset 
Fylkeskommunen mener at det er positivt at rådhuset er foreslått regulert til bevaring. I 
planforslaget er rådhuset gitt verneverdi 2. Fylkeskommunen mener at rådhuset har 
svært stor verdi og derfor bør omfattes av reguleringsbestemmelsene knyttet til 
verneverdi 1. Eventuelle forslag til nybygg, tilbygg og andre tiltak bør da avklares 
gjennom detaljregulering.  
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Vestby gamle skole 
Fylkeskommunen mener at det er positivt at skolebygningen fra 1922 i planforslaget 
foreslås bevart. I planen er bygningen gitt verneverdi 3. Fylkeskommunen mener at det 
er uklart om det dermed åpnes opp for at bygningen kan rives, og det anbefales derfor 
at bygningen gis verneverdi 1 eller 2.  
 
Reguleringsbestemmelser og verneverdier 
I bestemmelsenes § 13 Bevaring kulturmiljø er det foreslått bestemmelser for 
bebyggelse med verneverdi 1, 2 og 3. Fylkeskommunen stiller spørsmål ved om ikke 
enkelte bygninger er gitt for lav verneverdi, og dermed får for svake bestemmelser med 
tanke på nybygg, tilbygg, påbygg og andre tiltak. For å sikre bevaring mener 
fylkeskommunen at det må stå spesifikt at bygningene ikke tillates revet. 
 
Utnyttelsesgrader og byggehøyder 
Det forutsettes i planforslaget at byggehøydene innenfor hvert felt skal være variert og 
at kun en del av ny bebyggelse skal bygges med maksimal høyde. Fylkeskommunen 
mener at det i utarbeidelsen av detaljreguleringsplaner for de enkelte delområdene bør 
reguleres byggegrenser og byggehøyder som tar hensyn til og tilpasses 
bevaringsverdige bygninger og bygningsmiljøer. Fylkeskommunen ønsker således at 
det unngås for dominerende bygningsvolumer nært inntil småskala bygningsmiljøer. Det 
bør også reguleres byggehøyder og byggegrenser som tar hensyn til at rådhuset 
fortsatt får en fremtredende posisjon i sentrum. Endelig bør det i forbindelse med 
detaljreguleringsplan for S20 avklares hvor høye bygninger det kan tillates mot vest, av 
hensyn til nærheten til det historisk viktige kulturlandskapet med Vestby kirke og 
prestegård.  
 
Konklusjon 
Fylkesrådmannen fremmer på bakgrunn av dette en administrativ innsigelse til forslag til 
områdereguleringsplan for Vestby sentrum. Innsigelsen er begrunnet i: 

- Grønnstrukturen inn til gravfelt mot nord for Vestby senter må ivaretas bedre. 
Formålsgrensen for byggeområde B9 må endres slik at det avsettes tilstrekkelig 
areal til grønnstruktur som adkomst til gravfeltet. 

- Gjeldende bevaringsstatus for bygninger og anlegg på Nordby gård er tatt ut i 
planforslaget. Fylkesrådmannen mener at gårdstunet og bygningene bør bevares 
og reguleres med hensynssone bevaring kulturmiljø. 

- Planforslaget sikrer ikke i tilstrekkelig grad at bygningsmiljøet i «gamlebyen» ved 
jernbanestasjonen blir bevart og integrert i tettstedsutviklingen. Fylkesrådmannen 
mener at flere bygninger i dette området bør reguleres til bevaring.  

 
Rådmannens vurdering 
For forhold omkring videregående skole, se vurderingen av merknad fra AFK eiendom 
FKF samt relevante avsnitt under vurderinger.  
 
På bakgrunn av innkomne merknader er det gjort en del endringer i 
parkeringsbestemmelsene, se avsnittet om parkering under vurderinger.   
 
Rådmannen har etter høringsfristens utløp vært i dialog med fylkeskommunen for å 
finne en løsning på innsigelsene. Det har imidlertid ikke vist seg mulig å løse dette, og 
rådmannen har derfor valgt å ikke gjøre endringer i bygninger regulert til bevaring samt 
grøntarealet G3. Se også avsnittet om «Nyere tids kulturminner og kulturmiljøer» og 
«Grønnstruktur og friluftsliv» under vurderinger samt avsnittet «Etter offentlig ettersyn». 
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Statens vegvesen 
Områdereguleringens hovedgrep 
Områdereguleringens hovedgrep er i tråd med føringer gitt i Regional plan for areal og 
transport i Oslo og Akershus samt gjeldende statlige planretningslinje for bolig-, areal- 
og transportplanlegging.  
 
Planforslaget innebærer nytt gatenett for å skape et mer intimt og kompakt sentrum 
samt et nytt kjøremønster hvor biltrafikken i hovedsak ledes utenfor de mest sentrale 
gatene. «Sentrumsbroen» danner en ny forbindelse mellom områdene nord og sør for 
jernbanen og blir en del av kollektivknutepunktet med Vestby stasjon. «Vestbyloopen» 
er en ny ringgate som vil skape forbindelse over jernbanen og mellom de nye delene av 
sentrum og gir gående og syklende gode og raske ruter. Statens vegvesen mener at 
områdereguleringens hovedgrep legger et godt grunnlag for en fremtidsrettet småby.  
 
Gateplanen 
Statens vegvesen har i prosessen hatt god dialog med kommunen rundt utforming av 
det nye gatenettet i Vestby sentrum. Statens vegvesen støtter planens foreslåtte nye 
gatestruktur og den prioriteringen av trafikantgrupper som gjøres for de ulike gatene. 
Det er positivt at bussen får en sentral plassering og rolle i transportbildet i Vestby samt 
at gående og syklende gis egne arealer i gatene. Sykkelfeltene er gjennomgående to 
meter samt fortau på tre meter. Statens vegvesen gjør oppmerksom på at det må 
fremgå om dette er inklusive kantsoner. Statens vegvesen mener at gatenes utforming 
legger grunnlag for god trafikksikkerhet.  
 
Statens vegvesen anser «Sentrumsbroen» (V3) som det mest sentrale grepet i 
områdereguleringsplanen, og Statens vegvesen ønsker å fremheve viktigheten av å 
sikre finansiering av denne investeringen.  
 
Sykkelnettet i planen har to ulike løsninger, henholdsvis sykkelfelt langs kjørebanen og 
sykkelvei bak møblerings-/beplantningssone. I Kroerveien er det i planforslaget regulert 
sykkelfelt mot kjørebane mens det i gateplanen er foreslått sykkelvei bak møblerings-
/beplantningssone. Statens vegvesen anbefaler at det i gater som trafikkeres av buss 
opparbeides sykkelvei adskilt fra kjøreveien – i tråd med gateplanen. 
 
Det legges i planen opp til at nordgående busser i fremtiden skal kjøre via Senterveien 
(V6) og Kirkeveien (V2) i stedet for som i dag å kjøre via Vestbyveien (V4). Statens 
vegvesen mener at krysset mellom Senterveien og Vestbyveien (V4 og V7) virker 
underdimensjonert. Ettersom at det legges opp til at Senterveien blir en del av det 
overordnete vegnettet og en viktig forbindelse mellom Vestby nord og sør, mener 
Statens vegvesen at det er behov for et kryss som kan håndtere alle typer kjøretøy – 
herunder også vogntog. Statens vegvesen kan ikke se at det er gjort vurderinger av 
sporing i krysset og behov for veiareal til dette. Statens vegvesen forutsetter at det 
settes av areal nok i området rundt krysset eller at det gis en annen fleksibilitet til å 
kunne tilpasse dette i senere detaljreguleringer.  
 
Statens vegvesen har tidligere påpekt at to meter er for smalt til å kunne etablere en 
robust trerekke/allé i gatene. Statens vegvesen opererer selv med minimum tre meter 
for rabatter med trær. Dette for å sikre robust vegetasjon med god rotsone og for å 
hindre at støp fra kantstein kommer i konflikt med denne. Statens vegvesen gjør derfor 
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oppmerksom på at man med valgte profil på to meters beplantningssone risikerer å ikke 
få etablert trær som ønsket. 
 
Statens vegvesen mener ikke at fire meters bredde på kjørebanen for de mindre gatene 
i sentrum er tilstrekkelig dersom man ser for seg toveistrafikk samt kantstein mot 
sykkelfelt. Statens vegvesen viser til at dette har bakgrunn i fremkommelighet for 
utrykningskjøretøy - som ofte kategoriseres som lastebil. Med møtende trafikk i en gate 
på fire meters bredde kan denne kjøretøytypen få problemer. Det samme gjør seg 
gjeldende for renovasjonskjøretøy. Skal fire meters kjøreareal opprettholdes anbefaler 
Statens vegvesen at det reguleres enveiskjøring. Dersom det fortsatt er ønskelig med 
toveistrafikk bør det legges til grunn 5 meter.  
 
Statens vegvesen stiller for øvrig spørsmål ved om det er satt av plass til varelevering 
eller om det er tenkt noe system for dette. Statens vegvesen mener at det må belyses 
hvordan konflikter mellom ulike trafikantgrupper ved varelevering kan minimeres.   
 
Det settes i reguleringsbestemmelsene krav til aktive første etasjer i sentrumskjernen. 
Statens vegvesen mener at kommunen bør prioritere noen gater som «fylles opp» med 
virksomheter med aktive fasader før neste gate begynner å fylles. Statens vegvesen 
mener at det vil være uheldig med en situasjon hvor store deler av første etasjene blir 
stående tomme.  
 
Osloveien og forholdet til reguleringsplan for IKEA 
Fv. 6 Osloveien er regulert i reguleringsplan for IKEA, vedtatt i 2015. Formålsgrensene 
er i stor grad tilsvarende i dette planforslaget. En viktig del av sentrumsplanens 
hovedgrep er å lede hoveddelen av biltrafikken utenom sentrum via Osloveien. Dette 
gjør at Osloveien er sentral for at intensjonen skal lykkes. Statens vegvesen støtter at 
Osloveien reguleres som tofeltsgate, men forutsetter at det settes av areal til veiformål 
som kan brukes til kollektivfelt eller lignende behov i fremtiden. Statens vegvesen 
mener således at veiarealet for Osloveien i planforslaget bør være gjennomgående over 
sentrumsformålet. Videre forutsetter Statens vegvesen også at det knyttes en 
rekkefølgebestemmelse til områdene S19 og S20 om at Osloveien V1 og V10 skal være 
detaljregulert før disse områdene kan bygges ut.  
 
Det er i planforslaget foreslått adkomst til byggefelt S20 fra Osloveien (V10) med 
alternativ adkomst gjennom byggefelt S19. Statens vegvesen kan ikke akseptere at 
adkomst til S20 legges direkte fra Osloveien. Osloveien blir eneste kjøreforbindelse 
mellom nord og sør for sentrum og må opprettholdes med minst mulig friksjon. Statens 
vegvesen gjør oppmerksom på at et nytt kryss på Osloveien kan gjøre 
trafikksituasjonen sårbar for forsinkelser og dermed vanskeliggjøre situasjonen for 
bussen.  
 
Osloveien er ikke omfattet av rekkefølgebestemmelsene, men er delvis inne som 
rekkefølgekrav i reguleringsplanen for IKEA. Det foreligger, så vidt Statens vegvesen er 
orientert, ikke alternativ finansiering dersom IKEA ikke etableres. Sett i lyset av 
Osloveiens viktighet for oppnåelse av områdereguleringsplanens hensikt og hovedgrep, 
mener Statens vegvesen at områdereguleringsplanen må inneha en avklaring av 
finansieringen for strekningen.   
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Utbyggingsrekkefølge 
Statens vegvesen støtter forslaget til etappeinndeling herunder også kravet i planens 
bestemmelser om at minimum 40 % av gjeldende etappe må være utbygget eller gitt 
igangsettingstillatelse til før utbygging innenfor neste etappe kan påbegynnes.  
 
Plankartet 
Statens vegvesen mener at flettefelt i påkjøringen til E6 nordgående retning må 
forlenges til planavgrensningen. Dette for å sikre god trafikksikkerhet i flettingen.  
 
Bestemmelsene 
Statens vegvesen støtter kommunens forslag til rekkefølgebestemmelser for å sikre 
gjennomføringen av gatetiltak som følger av foreslått ny gateplan.  
 
Statens vegvesen mener at det vil være avgjørende for å realisere 
områdereguleringsplanens hovedgrep at det sikres sammenheng mellom 
byggeområder og gatetiltak. For å oppnå dette mener Statens vegvesen at det er viktig 
at arealbehovet for gatetiltak tilfredsstilles og at det sikres gjennomførbarhet i 
gatetiltakene. Statens vegvesen forutsetter derfor i bestemmelsene at det stilles krav 
om følgende: 

- «Ved detaljregulering av byggeområder innenfor planen skal tilliggende vegareal 
(V1, V2, V4, V7, V10, V13 og V14) være detaljregulert eller inngå i den aktuelle 
reguleringen». 

- «I § 10 må det fremgå at Statens vegvesen skal godkjenne teknisk detaljplan for 
fylkesvegtiltak i private forslag til detaljreguleringsplan. Teknisk detaljplan må 
godkjennes av Statens vegvesen før detaljreguleringsplaner innenfor 
områdereguleringsplanens begrensninger kan legges ut til offentlig ettersyn».  

 
Statens vegvesen mener at plankartet er nokså detaljert hva gjelder gateprofil. Statens 
vegvesen vil påpeke viktigheten av at det skal være mulig å justere arealgrensene i 
kommende detaljreguleringsplaner.  
 
Statens vegvesen har for øvrig følgende ytterligere kommentarer til bestemmelsene: 

- I § 10 ber Statens vegvesen om at det tas bort mulighet for gateparkering i 
Kroerveien V13, da denne trafikkeres av alle bussenes ruter.  

- I § 1 «Byggegrenser og byggelinjer», første ledd, ber Statens vegvesen om at 
det spesifiseres at konstruksjoner over eller under bakken ikke tillates i strid med 
byggegrenser/byggelinjer. 

- Statens vegvesen mener at det bør tas inn en bestemmelse som sikrer 
midlertidige løsninger for alle trafikantgrupper under anleggsperioder. Det må 
også avsettes midler til dette.  

- Det mangler en konkret henvisning til støyretningslinje T-1442 i bestemmelsene. 
Statens vegvesen gjør oppmerksom på at bruken av avvikssoner reguleres 
gjennom denne retningslinjen.  

- I bestemmelsene mangler et punkt om håndtering av universell utforming.  
 
Trafikkanalyser 
Det er utført flere trafikkanalyser som en del av planprosessen. Statens vegvesen har i 
prosessen vært spesielt opptatt av å sikre bussen god fremkommelighet innenfor de 
nye rutetraséene som er foreslått i planforslaget, samt å sikre god trafikksikkerhet i 
krysset mellom Kirkeveien/Osloveien og rampen til E6 nordgående.  
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Trafikkanalysene viser at det for 2025 er god avvikling for både buss og øvrig trafikk i 
morgen- og ettermiddagsrushet. Unntaket er avviklingsproblemer på Kirkeveien retning 
øst mot kryss med Osloveien selv med breddeutvidelse og filterfelt.  
 
For 2040 er det, med trafikk fra full utbygging av alle tiltakene i 
områdereguleringsplanen sammen med full utbygging av IKEA og andre næringstiltak 
og med samme reisemiddelfordeling som i 2014, vanskelige avviklingsforhold både i 
Garderveien og i Kirkeveien. I lys av overordnete målsettinger forventes 
reisemiddelfordelingen endret frem til 2040.  
 
Statens vegvesen gjør oppmerksom på at trafikkanalyser er teoretiske beregninger som 
i sin natur innehar en del usikkerhet. Parkeringsdekning er et virkemiddel som har stor 
betydning for både andel bilreiser og antall kjøretøy et område genererer. 
Parkeringsdekning bør sees i lys av hensikten og hovedgrepet i planforslaget. Statens 
vegvesen anbefaler på bakgrunn av dette å redusere kravene til parkering i 
bestemmelsenes § 1 for parkering som ikke omfattes av frikjøpsordningen.  
 
Omklassifisering av veger  
Statens vegvesen mener at foreslåtte ny gatestruktur utløser et behov for å drøfte 
ansvarsforholdene for ulike deler av gatenettet. Statens vegvesen mener at det er 
hensiktsmessig at de delene av gatenettet som betjenes av buss opprettholdes som 
fylkesveg. Statens vegvesen ønsker derfor at det etter avsluttet høring igangsettes en 
dialog rundt fremtidig fordeling av foreslått gatenett til kommunalt og fylkeskommunalt 
eie.  
 
Rådmannens vurdering 
Gateplanen 
Det er kommunens praksis at kjøreveg med skulder vises med formålet veg. Dette 
fremgår også av kommunens veileder til private reguleringsplaner. Dette betyr altså at 
arealene er foreslått inklusive kantsoner.  
 
Rådmannen er enig i at «Sentrumsbroen» (V3) er det viktigste enkelttiltak for 
gjennomføring av planen. Finansiering av broen er sikret gjennom 
rekkefølgebestemmelsene.  
 
Det er i reviderte planforslag regulert sykkelvei langs alle gater innenfor planområdet. 
Se for øvrig avsnittet om «Trafikk og gatenett» under vurderinger. 
 
Det legges opp til at det skal kjøre busser i Sentrumsveien (V6) og videre av 
Vestbyveien (V7). Krysset Støttumveien/Sentrumsveien/Vestbyveien (V5/V6/V7) var i 
planforslaget foreslått noe for smalt i forhold til bussenes svingradius. Krysset er utvidet 
noe, se avsnittet «Trafikk og gatenett» under vurderinger.   
 
Beplantningssone er utvidet til 3 meter langs noen veier. Se avsnittet om «Trafikk og 
gatenett» under vurderinger.  
 
Garderveien (V8) og Vestbyveien (V4) er i reviderte planforslag foreslått opparbeidet 
med en kjørebanebredde på fem meter. Kjørebanebredde på fire meter er foreslått 
opprettholdt i Mølleveien (V15-V17) og Gamle Støttumveien (V26-V28). Det planlegges 
da enveiskjøring i disse gatene. I Vestheimveien (V22), Saglia (V23) og Haugveien 
(V25) foreslås kjørebanebredden på fire meter også opprettholdt, og da med kjøring 
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begge veier. Disse veiene er adkomst til eksisterende boligområder øst for 
planavgresningen, hvor dagens veisystem er etablert med smale kjørebaner. Disse 
veiene vil for øvrig ha lav trafikkbelastning.   
 
Det er mulig for varebiler å kjøre via alle gatene som reguleres i denne planen. 
Rådmannen mener at detaljutforminger for adkomst og system for varelevering må 
løses i forbindelse med detaljreguleringsplaner som åpner opp for dette behovet.  
 
Kommunen er enig med Statens vegvesen i at det vil være svært uheldig dersom det 
stilles krav om aktive første etasjer i «et for stort område». I merknad fra Fylkesmannen 
i Oslo og Akershus vurderer fylkesmannen at dette området har en passelig størrelse, 
samt at det er positivt at det åpnes opp for at første etasjene i en begrenset periode kan 
benyttes som boliger. Dette vil gi nødvendig fleksibilitet i bruken frem til at det er marked 
for bruk av første etasjene til næring/tjenesteyting. På bakgrunn av dette har 
rådmannen valgt å videreføre bestemmelsen om aktive førsteetasjer.  
 
Osloveien og forholdet til reguleringsplan for IKEA 
For å sikre fremtidig areal til en eventuell utvidelse av Osloveien er det langs veien 
regulert inn et noe større areal avsatt til «Annen veggrunn – tekniske anlegg». Se også 
avsnittet om «Trafikk og gatenett» under vurderinger.  
 
Rådmannen har valgt å opprettholde foreslåtte adkomst fra Osloveien til felt S20. 
Samtidig er det i reviderte reguleringsbestemmelser stilt krav om felles planlegging for 
feltene S19 og S20. Adkomst til S20 vil derfor bli vurdert og avgjort i forbindelse med 
detaljreguleringsplanen for disse to feltene.  
 
Osloveien V1 og V2 er skrevet inn som en del av de generelle 
rekkefølgebestemmelsene før utbygging innenfor planområdet. Bestemmelsene sikrer 
således opparbeidelse av nødvendige tiltak knyttet til denne viktige hovedtrasé for 
biltrafikk. Kostnadsberegninger og tiltak finansiert igjennom finansieringsmodellen er i 
prinsippet en særskilt sak. Finansieringsmodellen vil komme på høring i 
november/desember i år og forventes vedtatt i januar 2017. Statens vegvesen vil 
således få mulighet for å uttale seg her.  
 
Utbyggingsrekkefølge 
Det er gjort noen justeringer av utbyggingsrekkefølgen, men prinsippet om en 
etappeinndeling i tre faser er fastholdt. Se avsnittet om etappeinndeling under 
vurderinger.  
 
Plankartet 
Flettefeltet i påkjøringen til E6 nordgående retning er forlenget i henhold til ønsket fra 
Statens vegvesen.  
 
Bestemmelsene 
Det har hele tiden vært hensikten at bygging av offentlige veier V1-V28 ikke krever 
detaljregulering – dvs. at veiene kan prosjekteres direkte på bakgrunn av 
områdereguleringsplanen. Ved en feil fremgikk dette ikke helt tydelig i 
reguleringsbestemmelsene som har vært på høring, mens dette var skrevet inn i 
planbeskrivelsen og orientert om på regionalt planforum. I reviderte bestemmelser er 
det under avsnittet om «krav til detaljregulering» skrevet inn at dersom det ikke 
foreligger teknisk detaljplan godkjent av veieier for tilgrensende areal, skal 
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detaljreguleringen også omfatte dette veiarealet. Se også avsnittet «Krav til 
detaljreguleringer» under vurderinger.  
 
Mellom Stasjonsbroen og Kroerveien er det tegnet inn arealer regulert til 
korttidsparkering for togreisende. Mulighet for gateparkering i Kroerveien (V13) er i 
reviderte bestemmelser begrenset til dette området. Buss i rute vil ikke kjøre på denne 
delen av Kroerveien. Det er gjort flere endringer i krav til gateparkering, se avsnittet om 
parkering under vurderinger.  
 
Det er i bestemmelsenes § 1 «Byggelinjer og byggegrenser» skrevet inn at 
konstruksjoner over eller under bakken skal legges innenfor byggegrensen. 
 
Det er i bestemmelsene skrevet inn et avsnitt om midlertidige løsninger for trafikk under 
anleggsperioden. Under § 1 Fellesbestemmelser – Anleggsperioden fremgår det at det 
skal gjennomføres avbøtende tiltak for å best mulig å opprettholde framkommelighet og 
trafikksikkerhet for gående, syklende og kjørende.  
 
Krav til støy styres av kommuneplanens bestemmelser (§ 12). I kommuneplanens 
bestemmelse henvises det til støyretningslinje T-1442.  
 
Det er skrevet inn i bestemmelsene at alle samferdselsanlegg skal være universelt 
utformet. Se for øvrig relevante avsnitt under vurderinger.  
 
Trafikkanalyser 
Det er gjort noen endringer i parkeringsbestemmelsene – se relevante avsnitt under 
vurderinger.  
 
Omklassifisering av veier 
Rådmannen er åpen overfor en etterfølgende dialog om ansvarsfordeling i henhold til ny 
gatestruktur. Rådmannen ønsker også å gå i dialog med Statens vegvesen om 
vegvesenets/fylkeskommunens bidrag til finansiering av ny infrastruktur.  
 
Ruter 
Overordnet støtter Ruter områdereguleringsplanen og Ruter mener at det er positivt at 
det legges opp til fortetting av Vestby sentrum i tråd med Regional plan for areal og 
transport i Oslo og Akershus. Videre mener Ruter at det er tatt hensyn til innspill fra 
Ruter i tidligere planfaser. 
 
Ruter har følgende konkrete merknader til planforslaget: 

- Minimumsbredde for bussvei anbefalt av Ruter er på 6,5 meter. Ruter bemerker 
at vei V2 (Kirkeveien) er planlagt for 6 meter. Dette vil føre til utfordringer for 
bussene. 

- Ruter antar at det skal være mulig for bussene å svinge fra Vestbyveien (V4) til 
Kirkeveien (V2). På plankartet ser denne svingen noe krapp ut. Svingen bør 
derfor sjekkes med anbefalte sporingskurver for 13 meters buss.  

- Av planbeskrivelsen fremgår det at det legges til rette for terminering av buss på 
eksisterende terminal. Ruter mener at dette er en god løsning, men det påpekes 
at dette ikke fremgår tydelig av plankartet. Ruter antar imidlertid at dette er 
ivaretatt på en hensiktsmessig måte. 
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Rådmannens vurdering 
Kirkeveien (V2) er i revidert planforslag utvidet til kjørebanebredde på 6,5 meter.  
 
Det er ikke lagt opp til at busser skal kjøre i den delen av Vestbyveien som er benevnt 
V4. Det er i nytt forslag til busstraséer lagt opp til at bussene skal kjøre via Senterveien 
(V6) før de svinger inn på Vestbyveien i den delen som er benevnt V7. Se også 
gateplanen (vedlegg 5, side 10). Statens vegvesen har ønsket at det avsettes noe mer 
areal i krysset Støttumveien/Sentrumsveien/Vestbyveien (V5/V6/V7) da dette vil være 
en sentral del av ny busstrasé. På bakgrunn av dette er krysset utvidet noe. Se også 
rådmannens vurdering av merknad fra Statens vegvesen, samt avsnittet om «Trafikk og 
gatenett» under vurderinger.   
 
Det er lagt opp til at bussene i fremtiden kjører inn under «Stasjonsbroen» (GS1). Både 
inn- og utkjøring vil bli fra Kroerveien (V13), slik det også er tilfellet i dagens situasjon.  
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
Fylkesmannen ønsker å berømme Vestby kommune for et meget godt og omfattende 
planarbeid med mange gode grep som vil sikre en helhetlig og positiv utvikling av 
Vestby sentrum. Å legge til rette for en kompakt og urban utvikling i Vestby sentrum er 
helt i samsvar med gjeldende nasjonale politikk for miljøvennlig byutvikling og 
samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging samt Regional plan for areal og 
transport i Oslo og Akershus. For at Vestby sentrum skal bli et attraktivt sted å bevege 
og oppholde seg i, er det viktig å skape variasjon og flere torg og møteplasser som er 
tilrettelagt for ulike befolknings- og aldersgrupper. Fylkesmannen ser derfor positivt på 
at det åpnes for flere nye parker og møteplasser i Vestby sentrum, i tillegg til at det 
legges til rette for brede fortauer og beplantning langs gatene.  
 
Rekkefølgekrav 
Fylkesmannen støtter kommunens rekkefølgekrav for utbyggingsområder i tre trinn, 
samt krav om at minst 40 % av totalt tillatt BRA innenfor etappen skal være utbygget før 
det begynnes på en ny etappe. Fylkesmannen mener at rekkefølgekravet er et 
nødvendig grep for å sikre at utviklingen skjer innenfra og ut. Dersom det søkes om 
dispensasjon fra rekkefølgekravet, mener fylkesmannen at det bør gjøres en svært 
grundig vurdering for å unngå uheldige konsekvenser for utviklingen av Vestby sentrum.  
 
Aktiv første etasje 
Fylkesmannen støtter kommunens krav om aktive første etasjer i store deler av 
sentrumsområdet. Fylkesmannen mener at dette er et viktig grep for å tilrettelegge for 
publikumsrettede funksjoner samt for å sikre at Vestby sentrum blir attraktivt for gående. 
Ved å tillate at lokalene i første etasje kan brukes som boliger i en begrenset periode, 
sikres det nødvendig fleksibilitet med hensyn til framtidig behov.  
 
Overvannshåndtering 
Fylkesmannen mener at det er positivt at det er stilt krav om åpning av Grøstadbekken 
og at Grøstaddammen vil bli gjenetablert.  
 
Parkeringsbestemmelser 
Vestby sentrum er i dag preget av svært store asfalterte arealer som er avsatt til 
bilparkering. Reisevaneundersøkelser viser en særdeles høy bilandel på reiser til 
Vestby sentrum. Fylkesmannen mener at en restriktiv parkeringspolitikk er et av de 
viktigste virkemidlene for å påvirke reisemiddelvalg og redusere bilandelen.  
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Fylkesmannen mener derfor at det er positivt at Vestby kommune har strenge 
maksimale parkeringskrav i sine kommuneplanbestemmelser. Disse 
maksimumsnormene tilsvarer det som fylkesmannen har krevd de siste årene og som 
Miljøverndepartementet tidligere har stadfestet ved behandling av innsigelsessaker. 
Videre mener fylkesmannen at det er positivt at Vestby kommune legger opp til felles 
parkeringsløsninger og sambruk av parkeringsplasser i Vestby sentrum. Fylkesmannen 
støtter intensjonene om en frikjøpsordning slik at det kan etableres felles offentlige 
parkeringsanlegg som erstatning for privat parkering på egen grunn.  
 
I planforslaget foreslås imidlertid svært romslige normer for parkeringsplasser dersom 
frikjøp ikke benyttes. Fylkesmannen mener således, at absolutte krav om 1,8 
parkeringsplasser per 100 m2 kontorformål og 120 % av frikjøpsnormene for alle andre 
funksjoner ikke er strenge nok i et så sentralt område, med svært god kollektivdekning, 
som Vestby sentrum. Fylkesmannen mener videre at så romslige parkeringsnormer ikke 
er forenlige med en attraktiv og kompakt utvikling med målet om å legge til rette for 
gående og syklende. Fylkesmannen fremmer derfor innsigelse til 
parkeringsbestemmelsene til forretning/detaljhandel og kontor.  
 
Fylkesmannen forventer at det stilles samme krav til parkeringsplasser i Vestby sentrum 
som i kommunen for øvrig. Fylkesmannen mener at det vil være riktig å bruke 
kommuneplanens parkeringsbestemmelser når frikjøpsordningen ikke benyttes, og 
parkeringsnormer som er 20 % lavere når frikjøpsordningen benyttes. Fylkesmannen 
anser dette som viktig for å redusere bilbruken og sikre tilgjengeligheten for 
kollektivtrafikken, gående og syklende i Vestbys sentrum.  
 
Rådmannens vurdering 
Det er gjort noen justeringer av utbyggingsrekkefølgen, men prinsippet om en 
etappeinndeling i tre faser er fastholdt. Se avsnittet om etappeinndeling under 
vurderinger.  
 
På bakgrunn av innkomne merknader er det gjort en del endringer i 
parkeringsbestemmelsene, se avsnittet om parkering under vurderinger.   
 
Jernbaneverket 
Jernbaneverket mener at planen gir gode muligheter for en bærekraftig utvikling av 
Vestby sentrum. Utbyggingen av en urban struktur med et stort antall boliger ved 
jernbanestasjonen vil bidra til å oppnå nasjonale mål for trafikkveksten. Jernbaneverket 
ønsker videre å berømme Vestby kommune for en god dialog i planprosessen.  
 
Byggegrense mot jernbane 
I planforslaget er det lagt opp til generell byggegrense mot jernbanen på 15 meter, med 
20 meters byggegrense mot boliger. Jernbaneverket har i utgangspunktet stilt krav om 
at byggegrense skal være 30 meter fra midt av eksisterende spor for å kunne sikre at 
det er arealer til fremtidig utvidelse. Jernbaneverket er derfor i utgangspunktet noe 
skeptisk til å redusere byggegrensen. Samtidig er Vestby en viktig stasjon og en 
fortetting i sentrum vil bidra til å nå nasjonale mål og målene som oppsettes i Regional 
plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Vestby kommune har fått utført en 
mulighetsstudie for å dokumentere at det er mulig å bygge en firesporsstasjon. 
Mulighetsstudien viser også hvordan svingen sør for Vestby, som i dag har 
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hastighetsbegrensninger, kan utbedres. Det er i planforslaget satt av arealer regulert til 
jernbaneformål som er i tråd med dette forslaget.  
 
Tiltakene som er vist i mulighetsstudien er ikke prosjekter som ligger inne i 
Jernbaneverkets planer, men er tiltak som på sikt kan være aktuelle for å øke 
kapasiteten. Jernbaneverket vil imidlertid ikke binde seg til de løsningene som 
kommunen har fått utredet, men mulighetsstudien har sannsynliggjort at det er mulig å 
plassere en firesporsstasjon på strekningen som er foreslått regulert til jernbaneformål. 
Jernbaneverket kan derfor akseptere å fravike kravet om 30 meters byggegrense. 
 
Det er foreslått en egen bestemmelse om byggegrenser, og det er på plankartet tegnet 
inn byggegrense til jernbanen. Den foreslåtte byggegrensen gjelder både fra det 
eksisterende sporet og fra den sporløsningen som kommunen har fått utredet. Slik 
Jernbaneverket forstår byggegrensene i kartet, er dette 15 meter fra det sporet som til 
enhver tid er ytterst. Jernbaneverket oppfatter det slik at byggegrensen i den helt sørlige 
delen av planområdet er satt til 15 meter fra østre spor. Jernbaneverket mener ikke at 
dette er i tråd med bestemmelsene, og det forutsettes således at dette er en feil som vil 
bli rettet opp før endelig planvedtak. Videre ønsker Jernbaneverket at grensen for 
jernbaneformål her følger Jernbaneverkets eiendomsgrense. Jernbaneverket vil også 
peke på, at man ved å operere med to byggegrenser vanskeliggjør kombinasjonsbygg 
og senere bruksendringer. Ifølge Jernbaneverket omfatter planforslaget for det meste 
større flater der forskjellen på 15 meter og 20 meter ikke er avgjørende for mulighetene 
for å utnytte arealene. Jernbaneverket vil derfor anbefale kommunen at det settes en 
byggegrense på 20 meter fra nærmeste spor – eksisterende og foreslått – både for 
boliger og andre formål.  
 
Bestemmelsessone for midlertidig anleggsområde       
Det er i planforslaget lagt en bestemmelsesgrense langs gatene for å sikre 
anleggsarealer til opparbeidelse. Dette omfatter også arealer langs Kroerveien, hvor det 
foreslåtte arealet avsatt til dette går helt inn til – og delvis over – nordgående spor. 
Jernbaneverket kan ikke akseptere dette. Tilgang til spor er lovregulert gjennom 
jernbaneloven og hensynssonen kan bidra til å skape usikkerhet rundt hvem som kan gi 
tilgang til spor og jernbanearealer. Jernbaneverket gjør oppmerksom på at vestre linje 
er en viktig del av nasjonal infrastruktur, og at det er uaktuelt å åpne opp for å hjemle 
stengninger av banen utover alminnelige stengeperioder. Det finnes et etablert system 
for å melde inn behov for sportilgang. Dette bør meldes inn til Jernbaneverket to år i 
forveien, for at dette kan samkjøres med Jernbaneverkets planer. Jernbaneverket gjør 
for øvrig oppmerksom på, at det i perioden framover vil være behov for flere 
stengeperioder på Østfoldbanen i forbindelse med arbeid både på Follobanen og i 
Moss, og det burde derfor være gode muligheter til å samkjøre eventuelle prosjekter.  
 
Jernbaneverket mener at det ikke er anledning til å regulere sportilgang i strid med 
jernbaneloven. Hvis kommunen ønsker å opprettholde bestemmelsesområdet for 
midlertidig anleggsområde på områder regulert til jernbaneformål, vil Jernbaneverket 
fremme innsigelse.  
 
Minste avstand til broer og lignende 
Det er i planen foreslått at minstehøyde på overgangsbroene «Stasjonsbroen» (GS1) 
og «Spiralbroen» (GS2) skal være 7,7 meter. «Sentrumsbroen» (V3) er foreslått 
opparbeidet med en minstehøyde på 7,05 meter. Foreslåtte minstehøyde på 
«Sentrumsbroen» er lavere enn det som er normalkravet i teknisk regelverk. Vestby 
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kommune har utredet konsekvensene av å heve den eksisterende bro til 7,7 meter. For 
å kunne oppnå akseptable stigningsforhold på tilstøtende veier må eventuelle ramper 
forlenges med store konsekvenser for Vestby sentrum. Jernbaneverket kan derfor 
akseptere høydene slik de er foreslått. Jernbaneverket vil imidlertid gjøre oppmerksom 
på at broen kan få strengere krav for å tilpasses K1-anlegget og at dette kan medføre 
økte kostnader for tiltakshaver.  
 
Risiko- og sårbarhetsanalyser 
Jernbaneverket gjør oppmerksom på at de ved fremtidige detaljreguleringer vil kreve at 
det gjøres vurderinger av avrenninger mot jernbanen.  
 
Parkering for togreisende 
Jernbaneverket har utarbeidet en parkeringsstrategi for Østfoldbanen. Det legges i 
strategien opp til at antallet bilparkeringsplasser for togreisende i Vestby skal 
opprettholdes på dagens nivå, og at det skal etableres flere sykkelparkeringsplasser.  
 
Jernbaneverket har i dag parkering for reisende på vestsiden av jernbanen samt noen 
plasser for bevegelseshemmede og for av- og påstigning på østsiden. Det avsettes i 
planforslaget relativt store arealer til jernbaneformål (fremtidig utvidelse av jernbanen). 
Innenfor dette arealet ligger eksisterende innfartsparkeringsplasser. Det er foreslått en 
utvidelse av Støttumkroken som berører noen eksisterende plasser, men 
Jernbaneverket mener at disse vil kunne erstattes innenfor området avsatt til 
jernbaneformål. Jernbaneverket forutsetter at det kan opprettholdes plasser for 
bevegelseshemmede på østsiden av stasjonen. En del av det eksisterende 
parkeringsarealet er avsatt til sentrumsformål. Dette området er eid av Jernbaneverket. 
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus peker på Vestby som et lokalt 
senter, og Jernbaneverket er enig i at arealet på sikt bør inngå i en fortettingsstrategi. 
Det er krav om detaljregulering for områdene og forhold omkring innfartsparkering vil 
kunne løses der. Planen gir uansett ingen gjennomføringsplikt, og Jernbaneverket 
forutsetter at bruken av de eksisterende innfartsparkeringsplassene kan fortsette inntil 
Jernbaneverket frigir arealet til annen bruk.  
  
Rådmannens vurdering 
Byggegrense til jernbanen 
Rådmannen ønsker å opprettholde byggegrensen på 15 meter for næringsvirksomhet 
og 20 meter for boligbebyggelse. Se for øvrig avsnittet «Fasadeutforming og 
byggegrenser» under vurderinger.  
 
Det er riktig at det var gjort en feil ved inntegning av byggegrense til jernbanen helt sør i 
planområdet. Byggegrensen mellom feltene J5 og S20 er nå justert i henhold til 
merknaden fra Jernbaneverket. Også formålsgrensen er her justert i henhold til 
Jernbaneverkets eiendom. Se for øvrig avsnittet om jernbane under vurderinger.  
 
Bestemmelsessone for midlertidig anleggsområde 
Midlertidig anleggsområde på vestsiden av Kroerveien (V14) er fjernet i reviderte plan. 
Se også avsnittet om «Midlertidig anleggs- og riggområde» under vurderinger. 
 
Parkering for togreisende 
Den delen av S13 som ikke er eiet av Jernbaneverket (8/11) er foreslått lagt i eget felt 
(S22). Denne delen kan dermed detaljreguleres uten at innfartsparkeringen omgjøres til 
bebyggelse. Se også avsnittet om «Endring av formål og feltnavn» under vurderinger.  
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Eksisterende parkering for bevegelseshemmede øst for jernbanen er i planen ikke 
foreslått opprettholdt. Mellom Stasjonsbroen (GS1) og Kroerveien (V13) er det regulert 
nytt parkeringsareal hvor deler kan benyttes til dette formålet. Det kan også være en 
mulighet å plassere en slik funksjon i en nærliggende parkeringskjeller. 
 
Norges vassdrags- og energidirektorat 
Planområdet berører blant annet vassdraget Kjennsbekken/Hølenelva, som har 
nedslagsfelt helt nord mot Korsegården i Ås kommune. Vassdraget er ikke tegnet inn på 
plankartet. Bekken har et nedbørsfelt på om lag 7 km2 før den renner i rør gjennom 
Vestby sentrum. Dette er et vassdrag med årssikker vannføring, og bekken omfattes 
derfor av sikkerhetskravene i TEK 10 § 7-2.  
 
Slik planen fremstår nå, mener Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) at 
vassdraget kan føre til problemer i en eventuell flomsituasjon. Kravene til sikkerhet mot 
flom er gitt i byggeteknisk forskrift TEK 10 § 7-2. For boligbygg kreves det sikkerhet i 
forhold til en 200-års flom i tillegg til en anbefalt sikkerhetsmargin på 0,5 meter. 
 
Områder som er utsatt for en 200-års flom, inkludert sikkerhetsmargin på 0,5 meter, 
skal i henhold til plan- og bygningslovens § 12-6 avmerkes som hensynssone – flomfare 
på plankartet, og det skal tilknyttes bestemmelser som enten forbyr utbygging eller 
bestemmelser om at utbygging bare er tillatt på bestemte vilkår som avbøter flomfaren.  
 
NVE mener således at sikkerhet mot flom ikke er tilstrekkelig ivaretatt, jf. sikkerhetskrav 
gitt i byggeteknisk forskrift og NVEs veileder 2/2011, og NVE fremmer på denne 
bakgrunn innsigelse til planforslaget. For at innsigelsen skal kunne bortfalle må det 
dokumenteres at sikkerhet mot flom er tilstrekkelig ivaretatt for hele planområdet.  
 
Rådmannens vurdering 
Det foreligger ikke data for 200-års flom langs vassdragene som er innenfor 
planavgrensningen. Det er derfor tegnet inn avgrensning for 500-års flom – basert på 
flom- og overvannskartet (vedlegg 17). Områder med fare for flom er på plankartet 
markert med «faresone – flomfare» (feltene H320_1, H320_2 og H320_3), og det er 
skrevet inn bestemmelser knyttet til denne faresonen (hensynssone). Se for øvrig 
avsnittet om flom og overvann under vurderinger.  
   
AFK Eiendom FKF 
Akershus fylkeskommunes eiendomsavdeling (AFK Eiendom FKF) er opptatt av at 
Vestby videregående skole har fremtidige utviklingsmuligheter. I tillegg vil det være 
behov for å kunne bygge en flerbrukshall i tilknytning til skolen. Fylkeskommunen 
ønsker i denne sammenheng et samarbeid med kommunen for å utvikle skolen best 
mulig.  
 
Muligheter for utbygging av Vestby videregående skole er nødvendig for å ivareta 
elevtallsveksten i kommunen. Vestby videregående skole har allerede behov for å 
utvide areal til kroppsøving og idrettsfag, jf. FT-sak 1/16, hvor det ble vedtatt at det skal 
utredes og inngås avtaler i 2016 for etablering av nye idrettsanlegg. Det fremgikk her at 
samarbeid med kommunene skulle vektlegges.  
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Barneverninstitusjonen er i dag lokalisert til Vestby videregående skole. 
Barneverninstitusjonen holder til i en midlertidig paviljong. Paviljongen er godkjent av 
kommunen for fem år og er etablert på nabotomten til skolebygget.  
 
Fylkeskommunens arealer innenfor foreslått områderegulering for Vestby sentrum 
AFK Eiendom FKF gjør oppmerksom på at parkeringen ved «Strongpack-bygget» 
(9/426) foreslås regulert til boligbebyggelse. Denne eiendommen er i dag eiet av 
Akershus fylkeskommune. Fylkeskommunens øvrige arealer foreslås regulert til 
undervisningsformål.  
 
AFK Eiendom FKF antar at Strongpack-bygget ikke vil kunne benyttes hensiktsmessig 
sammen med eksisterende skolebygg på tomten 12/29. Fylkeskommunen velger derfor 
å se bort fra Strongpack-bygget som fremtidig skolebygg.  
 
Videre utvikling av Vestby videregående skole 
Beliggenheten til fylkeskommunens eiendom gir ikke en optimal løsning for utbygging 
av skolen. For å få til en tomteparsell som er hensiktsmessig for utbygging, herunder 
idrettshall, bør eiendommen ikke være for lang og smal. AFK Eiendom FKF ser for seg 
at en mer gunstig plassering vil kunne oppnås dersom det foretas et makeskifte, slik at 
tilleggstomten får kontaktflate mot skoletomten. AFK Eiendom FKF ønsker derfor at 
cirka 4.700 m2 av eiendommen med Strongpack-bygget (12/117) inngår i et makeskifte 
med et tilsvarende areal fra tomten med Vestby gamle stadion (12/48). Dette vil gi en 
rektangulær tomt på i underkant av 10.000 m2 som AFK Eiendom FKF mener vil være 
passende til fremtidige utvidelser – inkludert ny idrettshall. Se også nedenstående 
illustrasjon. 
 

 
AFK Eiendom FKF ser for seg at rødt areal (fylkeskommunen) kan makeskiftes med rødbrunt område 
(Vestby kommune) (fra merknad datert 6.10.2016). 
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Kroppsøving - flerbrukshall 
Vestby videregående skole har behov for nye arealer for kroppsøving. AFK Eiendom 
FKF ser for seg tre alternative plasseringer av en ny flerbrukshall. Plassering innenfor 
dagens skoletomt (12/29) vil tilsvare omtrent det areal som er tilgjengelig innenfor 
planforslagets arealramme. Dette vil ifølge AFK Eiendom FKF bety et bygningsvolum 
cirka på størrelse med «verkstedsfløyen», men det vil da være behov for takterrasse 
som uteoppholdsareal. Plassering på en eventuell ny tilleggstomt vil gi flere muligheter. 
AFK Eiendom FKF ser for seg at ny flerbrukshall vil kunne plasseres i både nordvestlige 
og nordøstlige hjørne av eventuelt ny tomt. 
 
Uteoppholdsarealer   
Vestby videregående skole har samlet 32.072 m2 eiendom. Av samlet areal utgjør 
18.397 m2 uteoppholdsareal. Helsedirektoratet stiller krav til 25.000 m2 
uteoppholdsareal ved skolen. Ved bruk av «redusert faktor» vil kravet være 20.000 m2. 
Dette betyr at skolens eiendom isolert sett er for liten til å tilfredsstille kravet. Det er 
nødvendig med tilgjengelig 1.600 m2 areal innenfor en avstand på 200 meter fra skolen. 
Dersom Helsedirektoratets krav gjøres gjeldende trengs 6.600 m2 uteoppholdsareal i 
nabolaget. Dette tilsvarer størrelsen på «grusbanen» (12/22) nord for Vestby 
videregående skole som er i kommunalt eie. I planforslaget er denne eiendommen 
foreslått regulert til bolig. Grusbanen dekker i dag en stor del av skolens tilgjengelige 
uteoppholdsareal. Størrelsen på skolens uteoppholdsarealer vil derfor også bli mindre 
dersom grusbanen omreguleres fra «anlegg for idrett og sport» til boligformål. AFK 
Eiendom FKF mener for øvrig at grusbanen generelt har en positiv betydning og er en 
ressurs for nabolaget. AFK Eiendom FKF anbefaler således at eksisterende idrettsplass 
på grusbanen ikke omreguleres til bolig, men beholdes slik den er. Idrettsplassen fyller 
en viktig funksjon for elever og barn og unge i området.  
 
Adkomst til skolen og boligeiendommene 
Noreveien (V25) er for øvrig regulert som en offentlig vei mellom skolens parseller. AFK 
Eiendom FKF mener at det kan vurderes om Noreveien bør flyttes sør for foreslåtte 
tilleggstomt (dvs. midt gjennom Strongpack-bygget), hvor den da kan kople seg på 
Idrettsvegen og Soleveien (utenfor områderegulerings avgrensning). En slik løsning vil 
gi direkte adkomst til alle nåværende boligeiendommer langs Noreveien. AFK Eiendom 
FKF mener at en slik løsning vil være mer trafikksikker enn i dag, siden trafikk til skolen 
da vil bli separert fra trafikk til boligområdene rundt.  
 
Rådmannens vurdering 
Parkering ved Strongpack-bygget er foreslått til boligformål for å gi et 
sammenhengende felt til fremtidig boligutbygging (B12).  
 
Fylkeskommunen og Vestby kommune må på et senere tidspunkt diskutere eventuelle 
endringer av eiendomsstrukturen i dette området. Rådmannen legger frem 
avgrensningen mellom boligformål (B12) og undervisningsformål (U2) i tråd med 
høringsforslaget. En eventuell justering av formålsgrenser på bakgrunn av nye 
eiendomsforhold vil da kunne gjøres i forbindelse med etterfølgende detaljregulering. 
Boligområdet B12 ligger i tredje utbyggingstrinn, så det vil uansett ta noe tid før det blir 
aktuelt å bygge ut dette. Behovet for utvikling av videregående skole vil trolig komme 
først. 
 
Vestby kommune har nylig bygget flerbrukshall som en del av anlegget «Vestby arena». 
Fylkeskommunen ble i forbindelse med etableringen av Vestby arena tilbudt et 
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samarbeid om opparbeidelse og bruk av flerbrukshallene – et tilbud som 
fylkeskommunen avslo. Kommunen er i utgangspunktet ikke interessert i å inngå et 
finansielt samarbeid om enda en ny flerbrukshall, da kommunens behov i dag er dekket. 
En eventuelt ny flerbrukshall, i tilknytning til Vestby videregående skole, kan bygges 
innenfor områdereguleringsplanens bestemmelser slik de foreligger.  
 
Rådmannen ønsker i områdereguleringsplanen å avsette grusbanen (12/22) til fremtidig 
boligbygging. Det er mulig at det i fremtiden er behov for en ny idrettsplass i Vestby 
sentrum. Grusbanen kan da være et alternativ for dette. Eiendommen er uansett i 
kommunens eie og utbyggingsfeltet (B14) er i tredje utbyggingstrinn. Det vil derfor 
sannsynligvis ta flere tiår før det er aktuelt å vurdere utvikling av området. I mellomtiden 
vil arealet bli bevart som idrettsplass. I en fremtidig detaljreguleringsplan eller en 
framtidig oppdatering av områdereguleringsplanen må det vurderes om arealet bør 
avsettes til bolig eller til idrettsplass.  
 
Foreslåtte nye adkomst må vurderes i en eventuell etterfølgende detaljreguleringsplan 
for skolen og/eller felt B12. 
 
Hafslund Nett 
Hafslund Nett har etter energiloven områdekonsesjon i Vestby kommune. Dette 
innebærer at Hafslund Nett etablerer og drifter strømnettet i kommunen (høyspent og 
lavspent fordelingsnett). I tillegg har Hafslund Nett anlegg etablert etter 
anleggskonsesjonen innenfor kommunen.  
 
Elektriske anlegg i planområdet 
Hafslund Nett har elektriske anlegg i det aktuelle planområdet. Planforslaget må ta 
høyde for - og hensyn til - de anlegg som det er nødvendig for nettselskapet å drifte og 
etablere. Det er også viktig at det ikke iverksettes tiltak som medfører forringelse av 
adkomst til nettselskapets anlegg.  
 
Hafslund Nett gjør oppmerksom på at følgende gjelder for anlegg etablert etter 
anleggskonsesjonen: 

- Eventuelle nye kabler som skal erstatte eksisterende anlegg må minimum ha 
overføringskapasitet som tilsvarer den kapasiteten anlegget har i dag. 

- Eventuelle ønsker om omlegging av eksisterende anlegg må meldes inn til 
Hafslund Nett i god tid før omleggingen ønskes utført. Omlegging kan være en 
tidskrevende prosess, som det bør tas hensyn til ved utarbeidelse av eventuelle 
bestemmelser om særskilt rekkefølge for gjennomføring av de enkelte tiltakene i 
planen.  

- Dersom tiltak skal gjøres på det aktuelle kabelanlegg, må det påregnes at det 
kan bli nødvendig å stille krav om tider på året som utkobling må være avgrenset 
til, samt hvor lenge anlegget kan være utkoblet. Dette kravet begrunnes i 
behovet for kontinuerlig forsyning av strøm, jf. leveringsplikten i energiloven § 3-
3. 

- Omlegging av anlegg med spenning høyere enn 24 kV fordrer at Hafslund Nett 
søker Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om endringer i de respektive 
anleggskonsesjonene for anlegg. Endringer i anleggskonsesjon forutsetter blant 
annet at det finnes ekstern evne og vilje til full kostnadsdekning, slik at 
nettkundene ikke belastes av omleggingen. Dette betyr at Hafslund Nett vil kreve 
full kostnadsdekning for omlegging. Utfallet av en konsesjonsbehandling kan for 
øvrig ikke forskutteres.  
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Anlegg etablert etter områdekonsesjon (normalt distribusjonsnett) 
Hafslund Nett gjør oppmerksom på at det normalt kan iverksettes tiltak (inkludert 
planting av trær) en meter fra kabelgrøften, målt horisontalt fra kabelgrøftens ytterkant. 
Det er imidlertid viktig at fremtidig adkomst til kabelgrøftene ikke hindres, og det må 
heller ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører endring av overdekning over 
kabler. Det må bestilles kabelpåvisning for å få en nøyaktig kartfesting av kablenes 
plassering i terrenget.  
 
For å sikre strøm til fremtidig bebyggelse ber Hafslund Nett om at følgende tilføyes 
reguleringsbestemmelsene: «Detaljreguleringsplaner skal redegjøre for behov og 
lokalisering av nettstasjoner».  
 
Hafslund Nett gjør oppmerksom på at frittliggende nettstasjoner må plasseres minimum 
tre meter fra veikant og utenfor veiens frisiktsoner. Fortau, gang- og sykkelvei regnes i 
denne henseende også som veikant. Størrelsen på nettstasjonene kan være opptil ti 
m2, og det må være adkomst til nettstasjonene med kranbil med støttebein. Hafslund 
Nett viser videre til at nettstasjonene skal stå minst fem menter fra bygninger med 
brennbare overflater, og at avstanden også gjelder til terrasser og lignende brennbare 
tilbygg som er direkte tilknyttet bygget. Av hensyn til magnetfelt og støy fra nettstasjoner 
anbefaler nettselskapet at det er minimum ti meter mellom nettstasjonene og 
boligbebyggelse. Hafslund Nett ber på denne bakgrunn om at følgende ivaretas i 
reguleringsbestemmelsene: 

- Nettstasjoner tillates oppført inntil én meter fra eiendomsgrensen og at det 
generelt er fem meters byggegrense rundt nettstasjoner. 

- Nettstasjoner tillates oppført også utenfor regulert byggegrenser og kommer i 
tillegg til tillatt utnyttelsesgrad.  

 
Nettstasjoner kan også etableres i egne rom i bygninger. Størrelse på rommet må være 
minimum 16 m2, og det stilles særskilte krav til utforming av rommet samt adkomst til 
ventilasjon mv. 
 
Inntegning på plankart 
Arealer som brukes til nettstasjoner avsettes i planen til arealformål bebyggelse og 
anlegg med underformål «Andre typer bebyggelse og anlegg», energianlegg kode 
1510. 
 
Strømforsyning og omlegging/flytting av eksisterende nett 
Den eller de som utløser tiltak i strømforsyningsnettet, både flytting, nyanlegg og 
forsterkning, må som hovedregel selv dekke kostnadene med tiltaket. Kostnadene 
inkluderer eventuelle kostnader til erverv av nye stedsvarige bruksrettigheter.  
 
Det må avklares i hvilken grad eksisterende kabler eventuelt kan benyttes, og om nye 
kabler må legges. Det er viktig at det planlegges slik at ny bebyggelse og anlegg ikke 
kommer i konflikt med nettselskapet sine anlegg. Dette gjelder særlig 
høyspenningsanlegg. Dersom planen forutsetter at eksisterende høyspenningsanlegg 
må flyttes eller legges om, må det avsettes arealer til nye traséer og/eller nettstasjoner. 
Nye traséer må gis rettigheter med minst like gode vilkår som det nettselskapet har til 
de eksisterende traséene/nettstasjonene.  
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Videre reguleringsarbeid knyttet til planområdet 
Ved utarbeidelse av detaljreguleringer innenfor planområdet ber Hafslund Nett om å få 
forslag oversendt, slik at Hafslund Nett kan planlegge energiforsyning, nettstasjoner og 
kabelanlegg i samråd med forslagsstiller.   
 
Rådmannens vurdering 
Forhold omkring elektriske anlegg i området tas til orientering.  
 
Rådmannen mener ikke at foreslåtte bestemmelser om nettstasjoner er 
hensiktsmessige i ett sentrums- og fortettingsområde, hvor det legges opp til en relativt 
høy utnyttelse. I områder regulert til sentrumsformål vil det være mest hensiktsmessig 
med egne rom i bygninger til etablering av nettstasjoner. Det er i bestemmelsene 
skrevet inn krav om dette. I områder regulert til boligbebyggelse kan det være aktuelt 
med frittstående nettstasjoner. Dette må vurderes i detaljreguleringsplaner. Se også 
avsnittet om «Krav om detaljregulering» under vurderinger.  
 
Arealer til bruk av eventuelle nettstasjoner, bruk av nye/eksisterende kabler og 
avsettelse av areal til eventuelle nye traséer vil bli avklart i forbindelse med 
etterfølgende detaljreguleringer. Hafslund Nett vil bli varslet som høringspart i 
forbindelse med alle nye detaljreguleringsplaner.  
 
MOVAR 
MOVAR ivaretar husholdningsrenovasjon for Vestby kommune, og det bes om at det i 
planen sikres gode løsninger for renovasjon.   
 
MOVAR gjør oppmerksom på at det i dag sorteres i fire avfallstyper: 

- Papp, papir og drikkekartong (standard er 240 liters beholder til 
enkelthusstander). 

- Glass- og metallemballasje fra mat og drikkevarer (standard er 140 liters 
beholder til enkelthustander, men 30-50 liter per husstand er tilstrekkelig). 

- Plastemballasje (standard er plastsekk eller 240 liters beholder til 
enkelthusstander). 

- Restavfall (standard er 140 liters beholder til enkelthusstander). 
 
Hver husholdning kan ha eget beholdersett eller gå sammen om større fellesbeholdere. 
Dersom mange skal gå sammen må det avsettes plass til dette.  
 
MOVAR tilbyr også nedgravde avfallscontainere. Dersom denne løsningen velges, må 
følgende tas hensyn til: 

- Renovasjonsbilen (kranbilen) kan ikke løfte containerne over gang- og sykkelsti. 

- Det må være fri løftehøyde på 8 meter. 

- Det kan ikke være mer enn 3 meter fra veikant til senter (løftekrok) på den 

nedgravde enheten. 

Kjørbar vei 
MOVAR gjør oppmerksom på at deres renovasjonskjøretøyer ikke kjører på gang -og 
sykkelstier og at fremkommelighet, snumulighet og veistandard (bredde/bæreevne) må 
ivaretas for renovasjonskjøretøyene. 
 
Kjørbar vei for renovasjonskjøretøyer er definert i Forskrift om håndtering av 
husholdningsavfall for Vestby kommune. Av denne fremgår følgende: 
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Som kjørbar vei regnes vei med tilfredsstillende snuplass, eller gjennomkjøring som har 
kurvatur, stigningsforhold, bredde, fri høyde og styrke til å tåle et renovasjonskjøretøy. 
 
I henhold til § 8 i Forskrift om håndtering av husholdningsavfall for Vestby kommune er 
maksimal avstand fra oppsamlingsenhet til kjørbar vei 8 meter. 
 
MOVAR viser videre til kapittel 8 i «Renovasjonsteknisk avfallsnorm». Heri fremgår det 
at dimensjoner og svingradius for kjørbar vei for renovasjonskjøretøy bør tilfredsstille 
krav for kjøretøy type L (Statens Vegvesen, Håndbok 017 – Veg- og gateutforming). 
Veien skal være slik at bilene ikke trenger å rygge. Generelt skal kjørbar vei ha: 

- Minste bredde på asfaltdekke på 3,0 meter pluss skulderbredde på 0,5 meter på 
hver side.  

- Minste svingradius på 7,5 meter pluss skulderbredde på 0,5 meter på hver side. 
- Fri høyde på 3,4 meter på flat vei. 
- Maksimal stigning på 1:10. 
- Tåle akseltrykk på 10 tonn. 

 
Der hvor det ikke er mulig å unngå rygging kan det anlegges en snuplass eller 
vendehammer.  
 
Tilleggsmerknad i forbindelse med offentlig ettersyn av klima- og energiplan for Vestby 
kommune 
MOVAR har sendt en merknad i forbindelse med offentlig ettersyn av klima- og 
energiplan for Vestby kommune. MOVAR har ønsket at også denne merknaden blir tatt 
med i forbindelse med behandlingen av områdereguleringsplanen for Vestby sentrum.  
 
MOVAR mener at det er veldig positivt at avfall er med som et eget kapittel i klima- og 
energiplanen, og at dette nevnes i forbindelse med miljøsertifisering. MOVAR ønsker å 
komme med innspill til dette temaet i forbindelse med fortetting av boligområder.  
 
I områder der det planlegges fortetting legges det også opp til gode løsninger for 
gående og syklende. Dette innebærer at det avsettes mer areal til gang- og sykkelsti og 
mer park- og friarealer. Parkering planlegges også i stor grad under bakken. MOVAR 
gjør oppmerksom på at det allerede på reguleringsstadiet må tas høyde for areal avsatt 
til avfallshåndtering, slik at renovasjonsbiler sikres en effektiv og trygg tilgang til 
oppsamlingsutstyret. MOVAR ønsker i så liten grad som mulig å være i konflikt med 
myke trafikanter.  
 
MOVAR har begynt å se en del eksempler på boligprosjekter som ivaretar kravet om 
fortetting. Siden fortetting er en sentral og viktig satsning, må MOVAR sikre at det 
planlegges robuste trafikale løsninger for renovasjonskjøretøy inne i disse områdene. 
Der renovasjonskjøretøy ikke kommer inn til boligområdene, må oppsamlingsutstyret 
flyttes ut av boligområdet. Fellesløsning i en eller annen form vil være påkrevd ved 
fortetting. Selv nedgravde løsninger, som i utgangspunktet er plasseffektive, krever mye 
plass når det blir mange brukere på hver løsning. Per 100 boenheter kreves normalt 10 
stykk nedgravde enheter på 5.000 liter hver. Nedgravde løsninger krever også god 
planlegging i forhold til å sikre plass i grunnen.  
 
Rådmannens vurdering 
Det vil være naturlig at det i Vestby sentrum etableres fellesbeholdere for avfall under 
bakken. Plassering og løsninger for dette må avklares i etterfølgende 
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detaljreguleringsplaner og byggesaksbehandling. Det er skrevet inn i bestemmelsene at 
det som hovedregel skal planlegges for at renovasjonsløsninger legges under bakken. 
Se også avsnittet om «Krav om detaljregulering» under vurderinger.  
 
Alle offentlige veier regulert i denne planen oppfyller krav til kjørbar vei for 
renovasjonskjøretøy.  
 
Rom Eiendom 
Generelt 
Det foreliggende planforslaget møter forventet vekst gjennom fortetting av Vestby 
sentrum. Rom Eiendom mener at forslaget støtter opp om kollektivknutepunktet - i 
samsvar med overordnete føringer og omforente miljømål.  
 
En by for myke trafikanter 
Som også anført i merknaden til planprogrammet, finner Rom Eiendom at det er mange 
tiltalende trekk ved den by- og gatestruktur som planforslaget legger opp til, med 
særskilt fokus på myke trafikanter. Rom Eiendom mener videre at den restriktive 
holdningen til flateparkering er positiv. I by, som Vestby aspirerer til, må parkering, 
herunder også innfartsparkering, i hovedsak anlegges på en mer arealeffektiv måte og 
må avgiftsbelegges ut fra markedsmessige prinsipper.  
 
Rom Eiendom er videre positive til at det fleksible og markedsmessig tilpasningsdyktige 
«sentrumsformål» er valgt på den kollektivnære sentrumskjernen, med stigende tillatt 
utnyttelsesgrad mot stasjonen og bussholdeplassen på «Sentrumsbroen» (V3).  
 
Felt S1 
Spesielt finner Rom Eiendom det spennende med potensialet som ligger i felt S1, som 
Rom Eiendom eier store deler av. Felt S1 bør gi rom for et tårnbygg som markerer både 
kollektivknutepunktet og det nærliggende rådhuset. Rom Eiendom gjør imidlertid 
oppmerksom på at det med en maksimal byggehøyde på 29 meter, og en 
utnyttelsesgrad på 810 %-BRA, bare er aktuelt med oppførelse av et rent boligbygg på 
7-8 etasjer over en høy første etasje. Rom Eiendom gjør oppmerksom på at 
forretning/næring/kontor krever høyere etasjehøyder enn boligbebyggelse. For å kunne 
få til et bygg som også kan romme forretning/næring/kontor, anbefaler Rom Eiendom at 
maksimal byggehøyde innenfor felt S1 økes tilstrekkelig til, at det eventuelt kan 
etableres også åtte forretnings- og næringsetasjer. Rom Eiendom mener at dette vil øke 
fleksibiliteten i rammene for byggeområdet. Rom Eiendom mener videre at 
lokaliseringen i henhold til planen forsvarer at det legges til rette for et signalbygg 
innenfor S1.  
 
Byggehøyde i forhold til arealformål 
Planforslaget benytter i stor grad en maksimal byggehøyde på 17 meter. Rom Eiendom 
vil påpeke at dette med brutto etasjehøyder som kreves til næringsbygg, kombinert med 
krav til høy første etasje, vil bety at store deler av sentrumsområdet i realiteten vil få en 
begrensning på fire etasjer for næringsbygg. Rom Eiendom mener at dette er lite 
fremtidsrettet, og Rom Eiendom er således usikre på om dette er tilsiktet. Rom Eiendom 
ber derfor om at byggehøydene gjennomgående revurderes med tanke på reelle 
etasjehøyder som følger av forskriftkravene, og det antall etasjer kommunen ønsker 
seg.  
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Eksisterende stasjonsbygning og pakkhus 
Dagens vern forslås i planen videreført på eksisterende stasjonsbygning og godshus. 
Rom Eiendom er svært opptatt av at bygningene skal være i bruk. Liv og virksomhet i 
knutepunktet er attraktivt for byen og for reisende. Rom Eiendom har i dag et bredt 
spekter av virksomhet i stasjonsbygningene, i tillegg til venterom for reisende. Rom 
Eiendom ønsker at kommunen nå benytter anledningen til å ajourføre 
reguleringsformålet med faktisk og fremtidig bruk. Rom Eiendom ber derfor om at 
stasjonsbygningen reguleres til sentrumsformål/jernbane og at godshuset reguleres til 
sentrumsformål.  
 
En urbanisering av Vestby sentrum er påkrevd for å følge opp Follobane- og InterCity-
satsingen og vil ganske sikkert gi en økt etterspørsel med hensyn til både 
boligmarkedet, næringslokaler og handel/besøkende. Rom Eiendom vil gjerne være 
med til at bidra til en attraktiv knutepunktutvikling i Vestby.  
 
Rådmannens vurdering 
Felt S1 
Volumstudiene og gateplanen (planforslagets vedlegg 5 og 6) viser at feltet S1 kan tåle 
en høy utnyttelse - eventuelt med etablering av et tårnbygg/signalbygg. Det har ikke 
vært hensikten med høydebestemmelsene at det ikke skulle kunne bygges opp til åtte 
etasjer med kontor/næring. Maksimalhøyde innenfor S1 er derfor revidert i henhold til 
dette. Se avsnittet om «Byggehøyder» under vurderinger. 
 
Byggehøyder i forhold til arealformål 
Som det er tilfellet innenfor felt S1, har det heller ikke i øvrige områder med mulighet for 
næringsetablering, vært ønskelig at foreslåtte etasjeantall skal begrenses dersom det 
ønskes etablert kontor/næring. Det er derfor gjort generelle endringer for maksimale 
byggehøyder – se avsnittet om «Byggehøyder» under vurderinger. 
 
Eksisterende stasjonsbygning og pakkhus 
Det er viktig for rådmannen at verneverdig bebyggelse benyttes til sentrumsfunksjoner. 
Stasjonsbygningen og pakkhuset er i revidert plan foreslått regulert til kombinert 
sentrumsformål/jernbaneformål (S23), i tråd med merknaden fra Rom Eiendom. Se 
også avsnittet om «Endring av formål og feltnavn» under vurderinger. 
 
Vestby Mølle 
Vestby Mølle takker for tilsendt materiale og jevnlig informasjon i prosessen. Styret ved 
Vestby Mølle har behandlet planforslaget. Styrets vurdering baserer seg på 1) fortsatt 
drift ved Vestby Mølle og 2) fremtidig annen disponering av Vestby Mølles areal.  
 
Styret bemerker at det i rådmannens forslag til planbeskrivelse, side 34, fremgår at 
styrets tidligere kommentarer er vurdert og tatt hensyn til. Styret ønsker å uttrykke sin 
tilfredshet med dette.   
 
Fortsatt drift 
Det er en forutsetning for fortsatt drift av Vestby Mølle at bedriften er konkurransedyktig 
og et foretrukket førstevalg for kornprodusentene i distriktet. Anlegget må derfor ha 
rasjonell inntransport fra kornprodusenter og uttransport til Vestby Mølles kornkjøpere. 
At broen (V3) kommer til å bli et kollektivknutepunkt, og at denne stenges for biltrafikk, 
vil komme til å gjøre hverdagen noe vanskeligere for Vestby Mølles drift og for dens 
kunder. Vestby Mølles vurdering er likevel at dette kan fungere så lenge gatestrukturen 
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med innfart fra syd gjøres bred og romslig nok. Det er derfor særdeles viktig at 
gatestrukturen til V8, V9, V15, V16 og V17 er tilstrekkelig bred og med romslige kryss, 
slik at både vogntog og store traktor/henger-ekvipasjer har plass til å passere hverandre 
- både i veibane og kryss. Ifølge Vestby Mølle kan dette bl.a. løses ved at «grøntbeltet» 
ikke gjøres grønt på de gatene som må brukes inn til Vestby Mølle.  
 
Fremtidig annen disponering av Vestby Mølles areal 
Styret har tidligere diskutert utfordringene ved dagens plassering av Vestby Mølle i 
forhold til planene om en fremtidig sterk boligbygging rundt stasjonsområdet. 
Forutsetningene for en eventuell ny lokalisering vil imidlertid være knyttet til muligheten 
for en hensiktsmessig beliggende tomt og et økonomisk grunnlag for videre drift etter 
gjenoppbygging. Styret ser at ønske om å flytte Vestby Mølle er tatt opp i 
områdeplanen. For å øke sannsynligheten for Vestby Mølles eventuelle utflytting fra 
Vestby sentrum, mener styret at det er viktig med enkelte tilpasninger i planen, som kan 
gjøre området noe mer attraktivt for potensielle eiendomsutviklere.  
 
I kommunens vurdering av bygningsmassen fremgår det (side 33 i planbeskrivelsen), at 
noen av møllebygningene «vurderes som viktige historiske bygninger som viser til 
Vestbys betydning som sentrum for jordbruksbygdene omkring». Hvis det skal være 
fokus på «sentrum for jordbruksbygdene», må strengt tatt også hele «høyhuset» vårt 
beholdes. Dette stod ferdig i 1953.  
 
Styret mener imidlertid at hvis noe skal beholdes, må det være riktig at det er det gule 
huset. Dette er den klart eldste av møllebygningene, oppført i 1921 som kornmagasin 
og frørenseri. Samtidig i 1921 ble det oppført en møllebygning i tre. Trebygningen ble 
erstattet av dagens hvite murbygning etter en brann i 1941. Styret kan ikke se noen 
grunn til at dette bygget skal vernes i en fremtidig omdisponering av tomten. Styret 
mener ikke at bygningen er gammel, og at det både for seg selv og i kombinasjon med 
den eldste delen av møllen, sier lite om «sentrum for jordbruksbygdene».  
 
De absolutt største delene av eiendommen er foreslått uten boligformål. Ved en 
eventuell fremtidig verdisetting av mølletomten, i forbindelse med forslag om flytting, 
mener styret at dette er feil, da det er fullt mulig å kombinere bolig med kontor og 
forretning. Samtidig mener styret også at BRA må kunne økes betraktelig, da denne er 
vesentlig lavere enn tilstøtende områder. 
 
Styret støtter for øvrig forslaget om trinnvis utbygging i tre faser/trinn som det er 
foreslått i planen.  
 
Rådmannens vurdering 
Det er i reviderte bestemmelser (§ 10 Samferdselsanlegg med grøntstruktur) skrevet inn 
at grøntbeltet ved Mølleveien (V15) og de to kryssene ved Garderveien/Mølleveien 
(V8/V15 og V8/V17) midlertidig - mens det fortsatt er drift på Vestby Mølle - kan 
benyttes til veiareal for kjøring med vogntog til mølla. 
 
Rådmannen har valgt å ikke gjøre endringer i bygninger regulert til bevaring. Se 
avsnittet om «Nyere tids kulturminner og kulturmiljøer» under vurderinger. Dette betyr at 
det foreligger en uløst innsigelse fra Akershus fylkeskommune.  
 
I utgangspunktet mener rådmannen ikke at mølletomten egner seg spesielt godt til 
boligformål. Dette kan imidlertid vurderes nærmere i forbindelse med en etterfølgende 
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detaljreguleringsplan, og rådmannen foreslår derfor at F/K/T1 reguleres til 
sentrumsformål (S21). Det må imidlertid også bemerkes at det ved boligformål er 
regulert en byggegrense på 20 meter til jernbanen. Bare cirka 2550 m2 av Vestby 
Mølles eiendom vil da være mulig å benytte til boligformål.  
 
Mølletomten er noe større enn omkringliggende tomter. Det er viktig at ny bebyggelse 
forholder seg til bygningene som er foreslått regulert til bevaring. Rådmannen har 
imidlertid vurdert at utnyttelsesgraden kan heves noe. Rådmannen foreslår derfor at %-
BRA heves til 300 %. Se for øvrig avsnittet om «Grad av utnytting» under vurderinger.   
 
Hjellnes Consult AS på vegne av TGM Eiendom AS 
Endring i utbyggingstrinn (B3 og B4) 
Feltene B3 og B4 ligger midt imellom rådhuset, med omkringliggende 
forretningsvirksomhet, og Vestby storsenter. Feltene er også innenfor «Vestbyloopen» 
og ligger ut til Vestbyveien som i gateplanen er vist som en hovedgate.  
 
Utbyggingen av feltene B3 og B4 vil gi mange nye sentrumsboliger og bidra til å nå 
målene om å hindre et dødt sentrum på kveldstid. Utbyggingen vil også bidra til å 
forbedre kommunikasjonsveiene mellom Vestby storsenter, øvrig sentrumsbebyggelse 
og jernbanestasjonen. Dette innebærer blant annet gang/sykkelvei mellom de to feltene, 
oppstramming av gatestruktur i hovedgaten og bygatene samt fjerning av rundkjøringen 
Vestbyveien/Kirkeveien. TGM Eiendom AS mener derfor at det er viktig å få etablert 
disse aksene så tidlig som mulig, da dette vil bidra til en nødvendig funksjonalitet og 
gode byrom. Rådmannen har særlig bedt om innspill til rekkefølge for 
utbyggingsområdene. TGM Eiendom AS mener at utbyggingen av feltene B3 og B4 bør 
prioriteres, og det foreslås derfor at felt B3 og B4 legges i første byggetrinn samt at 
antall trinn reduseres fra tre til to.  
 
Økt utnyttelsesgrad og byggehøyde (felt B3 og B4) 
Det er i planforslaget satt en utnyttelsesgrad på 240 %-BRA. Området har en svært 
sentral beliggenhet i Vestby, i umiddelbar nærhet til jernbanen.  
 
Det anslås i kommuneplanen at andelen av innbyggere i Vestby på 67 år og eldre vil 
øke med hele 67 % i perioden 2013-2026. Denne gruppen har i større grad behov for 
boliger i nærhet til handel, offentlige tjenester og kollektivtransport, og mange frigjør 
eksisterende eneboliger til fordel for leiligheter i sentrumsnære strøk. Boliger sentralt i 
Vestby sentrum vil også bidra til fortetting i et kollektivknutepunkt og bidra positivt til å 
redusere behovet for bilbruk. Høyere utnytting vil også gi en sterkere bymessig struktur. 
TGM Eiendom AS mener derfor at det bør vurderes en høyere utnyttelsesgrad for 
feltene B3 og B4. TGM Eiendom AS foreslår at utnyttelsesgraden for feltene B3 og B4 
økes fra 240 %-BRA til 300 %-BRA.  
 
I felt B3 og B4 er maksimal byggehøyde satt til 24 meter. I planbeskrivelsen er det 
beskrevet at byggene ønskes opp til åtte etasjer. Med etasjehøyde på tre meter i tillegg 
til takkonstruksjon på 1 – 1,5 meter betyr dette i praksis at det i henhold til 
maksimalhøyden ikke kan bygges mer enn syv etasjer. Nordøst i felt B4 ønskes det 
også at planen åpner for et bygg på 12 etasjer. Dette bygget vil ligge inn til Vestbyveien 
og understreke starten på hovedgaten. TGM Eiendom AS mener på denne bakgrunn at 
byggehøyden i felt B3 og B4 bør økes til 27 meter, samt at det i deler av felt B4 bør 
åpnes opp for en byggehøyde på opptil 37,5 meter.   
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Endring av arealformål, høyder og utnyttelsesgrad i felt B/T1 
I planforslaget er felt B/T1 foreslått til bolig/tjenesteyting. Områdene på motsatt side av 
Sentrumsveien (felt S8 og S9) er foreslått regulert til sentrumsformål. TGM Eiendom AS 
mener at det, som en naturlig avslutning av område avsatt til sentrumsformål, bør 
reguleres et belte langs sørsiden av Sentrumsveien (V11) til sentrumsformål. Ifølge 
TGM Eiendom AS vil dette gi høye første etasjer på begge sider av gaten, noe som vil 
bidra til å forsterke sentrumsinntrykket. På grunn av solforhold/områdets orientering mot 
nord, mener TGM Eiendom AS at det vil være mer naturlig med næringsarealer enn 
bolig i bebyggelsens første etasje.  
 
Bakgrunnen for foreslåtte utnyttelsesgrad i felt B/T1 er at det var tenkt bebygd 
barnehage i området med behov for større uteområder. Ifølge TGM Eiendom AS er 
denne barnehagen nå ønsket etablert mot Sundby gård. Som en følge av den 
demografiske utviklingen i Vestby er det behov for sentrumsnære omsorgsboliger. TGM 
Eiendom AS mener at disse med fordel kan plasseres innenfor felt B/T1. Med bakgrunn 
i endret areal- og bruksformål, mener TGM Eiendom AS at det er naturlig at 
utnyttelsesgraden og maksimalhøyden i felt B/T1 økes slik at dette er tilpasset 
sentrumsformål. TGM Eiendom AS foreslår derfor at utnyttelsesgraden for felt B/T1 
økes fra 200 %-BRA til 300 %-BRA. Samtidig foreslås det at maksimalhøyden innenfor 
feltet økes til 22 meter.  
 
To trær innenfor felt B/T1 er i planforslaget foreslått regulert til bevaring. TGM Eiendom 
AS mener at dette legger sterke hindringer for planering av grunn, og det foreslås 
dermed at denne bevaringen fjernes.  
 
Byggegrense fra E6 
I planforslaget er det vist en byggegrense på 100 meter fra E6. TGM Eiendom AS viser 
til viktigheten med forutsigbarhet i arealplanleggingen. TGM Eiendom AS mener at 
veien opprinnelig er bygget med 50 meters byggegrense. TGM Eiendom AS ønsker 
således at opprinnelig byggegrense på 50 meter fastholdes.  
 
Adkomst og økt byggehøyde (felt S19 og S20) 
TGM Eiendom AS mener at det er lite sannsynlig at Statens vegvesen vil tillate adkomst 
til byggefelt S20 fra Osloveien. TGM Eiendom AS mener derfor at allerede regulerte 
adkomst via S19 bør opprettholdes.  
 
I felt S20 planlegger grunneier å etablere hotell. Anslått etasjehøyde for et hotell er på 
3,5 meter i tillegg til takkonstruksjon og en høyere første etasje. Dette må det tas 
hensyn til, når maksimal byggehøyde fastsettes. TGM Eiendom AS viser til at det selv 
med en byggegrense på 50 meter fra E6 vil være begrensete steder bygningen kan 
plasseres innenfor feltet, noe som grunneier mener medfører behov for en større 
maksimalhøyde for å kunne realisere angitt utnyttelsesgrad. TGM Eiendom AS ønsker å 
bygge et hotell på 12 etasjer. For at dette kan realiseres må byggehøyden i felt S20 
økes til 45 meter.  
 
Midlertidig anleggsområde i felt S20 
Utviklingen av sentrum vil kreve arealer for rigg og mellomlagring av byggematerialer og 
masser. Store områder i Vestby er marine sedimenter, og det vil være behov for 
masseutskifting for å realisere områdeplanen. Av hensyn til klimautslipp og miljø er det 
svært fordelaktig at slike operasjoner gjennomføres lokalt. I bestemmelsene til 
planforslaget planlegges det for en størst mulig massebalanse innenfor 
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områdereguleringen. For å oppnå dette kan felt S20 brukes for å foredle lokale 
byggeråstoffer så som stein. Feltet ligger noe avskjermet og med mulighet for gode 
kommunikasjonsveier til de ulike byggeområdene. TGM Eiendom AS foreslår derfor at 
felt S20 markeres i plankartet med skravur som midlertidig anleggsområde.  
 
Rådmannens vurdering 
I reviderte planforslag er arealene sør for Sentrumsveien (et belte med bredde på 20 
meter) regulert til sentrumsformål (S24). Rådmannen er enig i at dette vil bidra til å 
skape en naturlig avslutning av område avsatt til sentrumsformål, og at høye første 
etasjer på begge sider av gaten vil bidra til å forsterke sentrumsinntrykket. Se avsnittet 
«Endring av formål og feltnavn». For foreslåtte utnyttelsesgrad og byggehøyder, se 
relevante avsnitt under vurderinger.  
 
Kravet om trinnvis utbygging i tre etapper er foreslått opprettholdt, men inndelingen er 
justert noe. Felt B3 og B4 er foreslått lagt i første etappe, mens feltet B/T1 er foreslått 
lagt i annen etappe. Nytt felt S24 er foreslått lagt i første etappe. Se også avsnittet om 
«Etappeinndeling» under vurderinger.  
 
Rådmannen mener at det med %-BRA = 240 % allerede er lagt opp til en høy utnyttelse 
innenfor feltene B3 og B4. Med en økning til 300 % BRA vil det samlet kunne bygges 
mer enn 7.000 ekstra m2. Rådmannen mener at dette vil bli for massivt på denne 
boligtomten. En slik utnyttelse vil også ligge et godt stykke over det som er vist i 
gateplanen og volumstudiet, jf. vedlegg 5 og 6.  
 
Grunneier har fått noe høyere utnyttelsesgrad (%-BRA = 300) innenfor den delen av 
Nordby gård som i reviderte plan foreslås regulert til sentrumsformål (S24). Rådmannen 
mener at dette er hensiktsmessig for å skape en bygate i Sentrumsveien. Rådmannen 
mener imidlertid ikke at det vil være hensiktsmessig også å øke utnyttelsesgraden 
innenfor felt B/T1. Utnyttelsesgraden på %-BRA = 200 er derfor foreslått opprettholdt. 
Se også avsnittet om «Grad av utnytting» under vurderinger.  
  
I planforslagets krav til maksimal byggehøyde er det ikke tatt høyde for eventuelle 
takkonstruksjoner. Det er derfor åpnet opp for at byggehøydene i 
detaljreguleringsplanene kan økes med inntil 1,5 meter til takoppbygg over gesims 
Rådmannen mener imidlertid ikke at det vil egne seg med et tårnbygg på inntil 37,5 
meter innenfor dette feltet, jf. volumstudiet i vedlegg 6. I detaljreguleringen kan 
maksimal byggehøyde i felt B3 og B4 således heves til 25,5 meter. Se også avsnittet 
om «Byggehøyder» under vurderinger.   
 
Rådmannen har foreslått at svært få trær skal bevares (syv totalt). Dette er de viktigste 
trær i sentrum, og rådmannen ønsker å bevare alle i tråd med høringsforslaget. 
Rådmannen mener for øvrig at en utbygging innenfor B/T1 uten problem kan tilpasses 
de to trærne som står ved dagens gårdstun.  
 
Det er ikke riktig at det er avsatt en byggegrense på 50 meter til E6. Av gjeldende 
kommuneplan § 10 Byggegrense langs E6 fremgår følgende: «Det tillates ikke utført 
tiltak nærmere E6 enn 100 meter målt fra senterlinje nærmeste kjørebane. Forbudet 
gjelder ikke innenfor reguleringsplanene Vestby hyttepark, Rød veiserviceanlegg, 
Verpet, Verpet nord og Deli skog». Planforslaget legges derfor frem til sluttbehandling 
med forslag om at byggegrensen på 100 meter til E6 opprettholdes. Se også avsnittet 
om byggegrenser under vurderinger.  
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Rådmannen mener ikke at byggehøyden innenfor felt S20 skal økes fra 30 meter til 45 
meter. En slik høyde vil bryte med viktige siktlinjer til Vestby kirkested og prestegård. 
Dersom en slik endring i høydebestemmelsene skal foretas må planen for øvrig på en 
ny begrenset høring. Rådmannen ønsker ikke å forlenge tenkt fremdrift.  
 
Rådmannen har valgt å opprettholde foreslåtte adkomst fra Osloveien til felt S20. 
Samtidig er det i reviderte reguleringsbestemmelser stilt krav om felles planlegging for 
feltene S19 og S20. Adkomst til S20 vil derfor bli vurdert og avgjort i forbindelse med 
detaljreguleringsplanen for disse to feltene.  
 
Det er riktig at det er ønskelig at det i planen oppnås en størst mulig massebalanse. 
Rådmannen mener derfor at det er positivt at grunneier ønsker å legge til rette for at felt 
S20 kan benyttes som midlertidig anleggs- og riggområde i forbindelse med 
gjennomføring av sentrumsplanen. Område S20 er i revidert planforslag foreslått avsatt 
til midlertidig anleggs- og riggområde. Området er markert på plankartet. Se også 
avsnittet om midlertidig anleggs- og riggområder under «Vurdering».  
 
DNB Næringseiendom AS på vegne av Vestby Senterutvikling AS 
Maksgrensen for kjøpesenterformål i utbyggingsområde F/K/T3 bør økes 
Foreslåtte regulerte utnyttingsgrad for feltet F/K/T3 er en videreføring av utnyttingsgrad i 
gjeldende bebyggelsesplan på 30.000 m2 BRA totalt, med maksimalt 25.000 m2 BRA til 
kjøpesenter. Kjøpesenteret er imidlertid bygget ut med i underkant av 28.700 m2 BRA 
over to plan, som i sin helhet ønskes benyttet til kjøpesenterformål.  
 
Kommunen godkjente en slik utvidelse ved dispensasjonsvedtak av 11.3.2013. 
Dispensasjonsvedtaket ble imidlertid påklaget av Fylkesmannen i Oslo og Akershus og 
opphevet av Fylkesmannen i Buskerud i november 2014. Som følge av Fylkesmannens 
opphevelsesvedtak har deler av lokalene i bygget blitt stående tomme.  
 
Fylkesmannens begrunnelse for å oppheve dispensasjonsvedtaket var, at det ikke var 
dokumentert «behov for mer handel ut fra endringer i det lokale kundegrunnlaget» i 
henhold til rikspolitiske bestemmelser for kjøpesentre av 27. juni 2008. Med 
utgangspunkt i de handelsanalyser som er gjort i 2014 og 2015 (analysen fra 2015 
finnes i planforslagets vedlegg 15), og den fortetting av boliger som sentrumsplanen 
legger opp til, mener Vestby Senterutvikling AS, at denne forutsetningen nå klart vil 
være oppfylt.  
 
Vestby Senterutvikling AS anmoder på dette grunnlag om at maksimal BRA for 
kjøpesenter innen område F/K/T3 settes til 28.700 m2. Vestby Senterutvikling AS 
foreslår følgende konkrete bestemmelse: «For F/K/T3 er maks BRA 30.000 m2. 
Maksimal tillatt areal for kjøpesenter er 28.700 m2».  
 
F/K/T2, F/K/T3 og B9 bør plasseres i utbyggingsfase 1 
Vestby Senterutvikling AS ønsker at utbyggingsområde F/K/T2, F/K/T3 og B9 plasseres 
i fase 1 istedenfor i fase 3. Reguleringsforslaget for disse feltene er, ifølge Vestby 
senterutvikling AS, en videreføring av de prinsipielle løsninger som ligger til grunn for 
gjeldende regulering for disse områdene samt for infrastruktur og bebyggelse. Vestby 
Senterutvikling AS mener dermed at disse feltene utgjør en selvstendig del av 
sentrumsutviklingen som allerede er delvis gjennomført. Vestby Senterutvikling AS 
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mener at det da fremstår som unaturlig å stanse videreutviklingen av disse feltene og 
skyve denne ut til siste fase for utviklingen av Vestby sentrum.  
 
Felt F/K/T2 sammen med felt F/K/T3 skaper «inngangsportalen» til Vestby sentrum fra 
E6. Vestby Senterutvikling AS mener at utbyggingen av felt F/K/T2 er en naturlig 
forlengelse av Vestby storsenter og må ses i lyset av dagens situasjon for dette 
området. Vestby Senterutvikling AS påpeker således at en videreutvikling av F/K/T2 har 
liten betydning for utviklingen av sentrumsformål i Vestby sentrum, og de hensyn som 
rekkefølgekravet om utbyggingsfaser skal ivareta. Vestby Senterutvikling AS viser i 
denne sammenheng til at den foreslåtte reguleringen av infrastruktur, som betjener felt 
F/K/T2, i all hovedsak er en videreføring av gjeldende regulering, og at denne er ferdig 
opparbeidet. Vestby Senterutvikling AS mener i så måte at feltet F/K/T2 allerede er 
tilnærmet «byggeklart».  
 
Felt B9 er i dag opparbeidet som parkeringsplasser for Vestby storsenter – i tråd med 
gjeldende bebyggelsesplan. I gjeldende reguleringsplan er dette arealet underlagt 
kombinasjonsformålet bolig, forretning, kontor mm. Vestby Senterutvikling AS mener 
derfor at gjeldende regulering og dagens infrastruktur er dimensjonert for en 
kombinasjon av forretning og boliger i dette området. Vestby Senterutvikling AS 
oppfatter således også felt B9 som tilnærmet «byggeklart», på samme måte som felt 
F/K/T2. 
 
Videre mener Vestby Senterutvikling AS at det er uhensiktsmessig at B9, og andre rene 
boligfelt for øvrig, pålegges restriksjoner knyttet til generell utbyggingsrekkefølge. 
Utvikling av nærings- og sentrumsformål er i stor grad avhengig av at 
næringsgrunnlaget allerede er etablert, blant annet ved tilstrekkelig boligutbygging. 
Vestby Senterutvikling AS mener imidlertid at boligfeltene vil kunne realiseres uten at 
nærings- og sentrumsformålene er realisert, og til og med bedre grunnlaget for 
investeringer innenfor slike utviklingsformål. Vestby Senterutvikling AS ønsker i denne 
sammenheng å gjenta at B9 anses som utviklingsmodent – i motsetning til en rekke 
andre områder som forutsetter gjennomføring av store kapitaltunge infrastrukturtiltak.  
 
Utbyggingsavtalen mellom Vestby Senterutvikling AS og kommunen datert 25.3./2.4 
2003 gir en utbyggingsrett innenfor rammene for nåværende reguleringsplan. Vestby 
Senterutvikling AS mener at det fremstår som naturlig og riktig at dette videreføres, selv 
om at utbyggingspotensialet foreslås noe utvidet i ny plan.  
 
Arealformål og byggehøyder for F/K/T2, F/K/T3 og B9 bør justeres 
I gjeldende reguleringsplan for området er arealene gitt et kombinasjonsformål som bl.a. 
åpner opp for etablering av hotell. Vestby Senterutvikling AS ønsker at muligheten for å 
etablere hotell i forbindelse med F/K/T2 og F/K/T3 opprettholdes i sentrumsplanen. I 
forlengelse av dette er det ønskelig med økte byggehøyder for en begrenset del av 
arealet.  
 
I planforslaget åpnes det opp for en høyde på maksimalt 17 meter i felt F/K/T2. Vestby 
Senterutvikling AS ønsker at det legges til rette for et punkthus med en høyere 
bebyggelse enn dette. Kirkeveiens brede gatetversnitt og nærhet til E6 gjør at Vestby 
Senterutvikling AS mener at feltet tåler en slik bebyggelse (se konseptskisse i notat 
utarbeidet av Arc arkitekter, vedlegg 21). Vestby Senterutvikling AS foreslår på denne 
bakgrunn at bestemmelsenes § 6 omhandlende forretning/kontor/tjenesteyting endres til 
følgende: «I området kan det oppføres bygninger og anlegg for forretninger, kontor, 
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tjenesteyting og hotell». I tillegg foreslås det at maksimal byggehøyde innenfor F/K/T2 
settes til 40 meter.  
 
Planforslaget åpner opp for at det innenfor felt B9 kan bygges boligbebyggelse med en 
utnyttelse på 200 %-BRA med bygningshøyder mellom 9 og 15 meter. Vestby 
Senterutvikling AS har fått utarbeidet et konseptforslag som innebærer at eksisterende 
bakkeparkering for Vestby Storsenter bygges ned og erstattes av boligbebyggelse i tre 
til fire etasjer med parkeringskjeller delvis under terreng (se også konseptskisse, 
vedlegg 21). Uterom mellom boligene tenkes da lagt på samme kotehøyde som 
Vestbyveien. Tomtens beskaffenhet fører imidlertid til at maksimal gesimshøyde, som 
det er foreslått i planforslaget, blir oversteget med cirka to meter. Vestby Senterutvikling 
AS ønsker på bakgrunn av dette at maksimal byggehøyde for felt B9 justeres fra 15 
meter til 17 meter, slik at tillatt byggehøyde innenfor dette feltet blir 9-17 meter.   
 
Rekkefølgebestemmelser om opparbeiding av infrastruktur bør justeres 
Det stilles i reguleringsforslagets rekkefølgebestemmelser krav om at V1-V6, V8-V9, 
V11, V13, GS1, P1-P4, G1 og T1 skal være opparbeidet eller sikret opparbeidet før det 
gis tillatelse til utbygging innenfor planområdet. Rekkefølgekravet tenkes løst gjennom 
utbyggingsavtaler og betaling av et likt anleggsbidrag per kvadratmeter – felles for alle 
som ønsker å bygge ut i henhold til planen. Vestby Senterutvikling AS mener at disse 
rekkefølgebestemmelsene for opparbeidelse av felles teknisk infrastruktur er 
problematiske i forhold til plan- og bygningslovens krav. Vestby Senterutvikling AS 
mener således ikke at denne bestemmelsen oppfyller kravet til nødvendigheten av 
infrastrukturen for realisering av det enkelte byggeområde, jf. plan- og bygningslovens 
§12-7. Basert på dette mener Vestby Senterutvikling AS at en utbyggingsavtale og en 
anleggsbidragsmodell basert på en lik pris per kvadratmeter for alle utbyggere, kan 
være vanskelig å forsvare i forhold til kravet om tilknytning og forholdsmessighet som 
følger av plan- og bygningslovens § 17-3, tredje ledd.  
 
Vestby Senterutvikling AS poengterer for øvrig at det i utbyggingsavtalen av 25.3./2.4 
2003 er gitt en utbyggingsrett for områdene F/K/T2, F/K/T3 og B9 på basis av 
infrastrukturtiltak som allerede er bekostet/opparbeidet.  
 
Vestby Senterutvikling AS anmoder på denne bakgrunn om at 
rekkefølgebestemmelsene revideres slik at tiltakene knyttes mer spesifikt opp til de 
arealer som utløser behovet – i tråd med forutsetningene i inngåtte utbyggingsavtale.  
 
Rådmannens vurdering 
Maksgrensen for kjøpesenterformål i utbyggingsområde F/K/T3 
Det er riktig at kommunen i 2013 var positivt innstilt til en utvidelse av storsenterets 
handelsareal gjennom vedtaket om dispensasjon fra bestemmelsen om maksimum 
25.000 m2 areal til kjøpesenter. Denne saken er avsluttet gjennom Fylkesmannen i 
Buskerud sin avgjørelse av klagesaken. En eventuell omkamp på spørsmålet om 
størrelsen på kjøpesenteret, vil kreve en ny full høring av planen, da dette er et 
spørsmål som berører mange eiendomsbesittere, og dette temaet har ikke tidligere vært 
omtalt i denne prosessen. Rådmannen ønsker ikke en slik forsinkelse av planen. 
Størrelsen på kjøpesenteret ble på visse vilkår fastsatt av Miljøverndepartementet i 
forbindelse med behandlingen av innsigelse på den opprinnelige reguleringsplanen for 
Vestby storsenter. Kommunens dispensasjonsvedtak i 2013 ble fattet før satsningen og 
de konkrete planene for Vestby sentrum ble startet opp. Også uavhengig av 
problemene rundt en utsettelse av områdereguleringen, mener rådmannen at det er helt 
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essensielt at det legges til rette for at det skapes et levende og attraktivt Vestby sentrum 
med butikker, kafeer, møteplasser, offentlig/private tjenester o.l. innenfor 
sentrumskjernen. Handelsanalysene som Vestby Senterutvikling AS viser til, har påvist 
et visst potensial for nye næringsetableringer i Vestby sentrum (anslått til cirka 9.000 
m2 frem mot 2030, jf. planbeskrivelsens side 18). Det er i handelsanalysene lagt inn en 
noe mindre utbygging i Vestby sentrum enn det som denne planen legger opp til. 
Rådmannen vurderer derfor at potensialet kan være noe høyere. Til tross for dette 
mener rådmannen uansett ikke, at det er ønskelig at potensialet for ny 
næringsetablering «spises opp» via en utvidelse av arealet for kjøpesenter. En endring 
som Vestby Senterutvikling AS foreslår, vil i realiteten bety at de første års nye 
handelsetableringer vil lokalisere seg i Vestby storsenter, og dermed vil 
transformasjonen av Vestby sentrum forsinkes betydelig. Rådmannen ønsker på denne 
bakgrunn ikke å endre på bestemmelsene knyttet til Vestby storsenter. Med foreslåtte 
bestemmelser kan storsenteret fortsatt etablere kontorer i de lokalene som i dag står 
tomme. Sentrumsplanen vil understøtte dette, og gjøre kontoretablering i senteret 
vesentlig mer attraktivt enn i dag.   
 
Etappeinndeling 
Kravet om trinnvis utbygging i tre etapper er foreslått opprettholdt, men inndelingen er 
justert noe. Felt F/K/T2, F/K/T3 og B9 er fortsatt foreslått lagt i tredje etappe. Se også 
avsnittet om «Etappeinndeling» under vurderinger.  
 
Arealformål og byggehøyder for F/K/T2, F/K/T3 og B9 
Formålet forretning/kontor/tjenesteyting åpner allerede opp for at det kan etableres 
hotell i felt F/K/T2. Rådmannen mener ikke at det er hensiktsmessig å øke 
byggehøyden til 40 meter. Det var i høringsforslaget lagt opp til en maksimal 
byggehøyde på 17 meter. Rådmannen mener at mer enn en fordobling av 
byggehøyden vil være en drastisk endring, som også vil kreve en ny begrenset høring 
av planen. Rådmannen ønsker ikke dette. Bebyggelse på opptil 40 meter her vil i tillegg 
ødelegge sikten til kollen bak Vestby storsenter samt siktlinjer til Vestby kirkested og 
prestegård. Rådmannen har allerede lagt opp til en høy byggehøyde på denne tomten i 
forhold til det som volumstudiet i vedlegg 6 viser. Høringsforslagets krav til byggehøyder 
for felt F/K/T2 er dermed videreført i endelig planforslag med de nye mulighetene for 
takoppbygg på 1,5 meter og inntil 1 meter ekstra høyde for etasjer til næring. 
 
Rådmannen mener at det er ønskelig med en slik type bebyggelse som grunneier 
skisserer innenfor felt B9. Det er positivt at det legges opp til parkering under/delvis 
under bakkeplan med utearealer på samme kotehøyde som Vestbyveien. Detaljer 
omkring utbygging i felt B9 må imidlertid tas i forbindelse med detaljreguleringsplan for 
byggefeltet. Det er i reviderte bestemmelser åpnet opp for at det kan legges 1,5 meter til 
maksimal byggehøyde for å få til takoppbygging. Med dette tillegget vil byggehøyde for 
B9 være stort sett i tråd med grunneiers ønsker. En eventuell oppjustering med 0,5 
meter vil da være uproblematisk og vil kunne tas i detaljreguleringsplanen.   
 
Rekkefølgebestemmelser om opparbeiding av infrastruktur 
§ 12-7 i plan- og bygningsloven omhandler forhold som reguleringsbestemmelsene kan 
omfatte. Det framgår her i punkt 10 at det åpnes opp for at det kan settes «krav om 
særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak etter planen, og at utbygging av et 
område ikke kan finne sted før tekniske anlegg og samfunnstjenester som 
energiforsyning, transport og vegnett, sosiale tjenester, helse- og omsorgstjenester, 
barnehager, friområder, skoler mv. er tilstrekkelig etablert». Det er altså fullt mulig i 
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henhold til plan- og bygningsloven å benytte seg av rekkefølgebestemmelser for 
gjennomføring av grønn- og teknisk infrastruktur.  
 
Grunneier viser videre til at forholdsmessighetskriteriet i plan- og bygningslovens § 17-
3, tredje ledd, ikke synes oppfylt. Rådmannen er ikke enig i dette. Av §17-3, tredje ledd, 
fremgår det at: «(Utbyggings-)Avtalen kan også gå ut på at grunneier eller utbygger skal 
besørge eller helt eller delvis bekoste tiltak som er nødvendige for gjennomføring av 
planvedtaket. Slike tiltak må stå i rimelig forhold til utbyggingens art og omfang og 
kommunens bidrag til gjennomføringen av planen og forpliktelser etter avtalen. 
Kostnadene som belastes utbygger eller grunneier til tiltaket, må stå i forhold til den 
belastningen den aktuelle utbygging påfører kommunen». Med andre ord skal 
forholdsmessigheten være tilstede mellom prosjektene (rettferdig fordeling), men også i 
forhold til innsatsen fra det offentlige (kommunen må bidra i forhold til allmennhetens 
interesser). Det er i finansieringsmodellen forutsatt at kommunen bidrar med en 
betydelig andel som ikke vil bli tilbakebetalt. Fellestiltakene som er listet i 
rekkefølgebestemmelsene vurderes som nødvendige fordi de løser og avhjelper 
utfordringer som er i sentrum i dag, og som vil bli kraftig forsterket gjennom den 
utbyggingen som områdereguleringsplanen åpner opp for. Det er således nødvendig 
med nye broer, opprustede gater for nytt kjøremønster/busstrasé samt parker og 
friområder for å kunne forsvare å legge opp til en stor ny bygningsmasse i Vestby 
sentrum. Finansieringsmodellen vil bli forklart nærmere i detalj (herunder en 
redegjørelse for tiltakenes nødvendighet sett i forhold til forholdsmessighetskriteriet) i en 
egen sak på første kommunestyremøte i 2017. Vestby Senterutvikling AS vil for øvrig få 
mulighet til å uttale seg til finansieringsmodellen når denne sendes på høring (ventelig i 
løpet av november/desember 2016). Rådmannen ønsker imidlertid allerede nå å 
signalisere at det ikke er ønskelig – og direkte imot hensiktene med 
finansieringsmodellen - at feltene B9 og F/K/T2 skal fritas fra det felles 
rekkefølgekravet.  
 
J.I. Bygg AS og Halvor og Even Sørbye  
Etappeinndeling 
Det er foreslått at utbyggingen skal foregå i tre etapper. J. I. Bygg/Sørbye ønsker at 
inndelingen reduseres til to etapper, hvor første og annen etappe legges sammen. J. I. 
Bygg/Sørbye mener at dette vil gjøre utbyggingen mest mulig dynamisk, slik at Vestby 
sentrum kan etableres i den takten som kommunen og innbyggere ønsker. For å få til et 
attraktivt Vestby sentrum er det viktig at befolkningsveksten kommer i sentrum, og 
grunneierne mener derfor at det er viktig at første etappe blir større.  
 
Kostnader til infrastruktur 
Det er stipulert at utbyggeres andel til felles infrastruktur vil bli på mellom 1.500 og 
2.000 kroner per m2 BRA som skal bygges ut. Det er for finansieringsmodellen lagt til 
grunn 200.000 m2 BRA. J. I. Bygg/Sørbye spør hva som skjer med de resterende m2 
som skal bygges og om disse ikke blir tillagt kostnader for felles infrastruktur? J. I. 
Bygg/Sørbye mener at det bør innarbeides en modell hvor kommunen forskutterer og 
hvor utbyggere innenfor sentrumsplanen betaler en lik andel per m2 BRA som bygges 
ut. I dette beløpet bør det også inntas kostnader for opparbeidelse av 
sentrumsparkering. 
 
Byggehøyder i områder regulert til næring 
J. I. Bygg/Sørbye mener at det i områder regulert til næringsformål og med krav om en 
aktiv første etasje bør reguleres minimum seks etasjer med tilhørende %-BRA. J. I. 
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Bygg/Sørbye mener at det ellers vil være vanskelig å gjøre prosjektene lønnsomme. 
Eventuelt kan det benyttes en inntrukket øverste etasje. Spesifikt ønsker grunneierne at 
det i S3 reguleres en byggehøyde på 6-7 etasjer. Rådhuset ligger høyere i terrenget 
enn S3, og J. I. Bygg/Sørbye mener derfor at eiendommen vil kunne tåle noe høyere 
bebyggelse enn det som er lagt inn i planforslaget.  
 
Byggehøyder i S12 
J. I. Bygg/Sørbye ønsker at byggehøydene innenfor felt S12 justeres opp til samme 
høyder som det er foreslått i S19. Tomten har store nivåforskjeller og det vil derfor være 
mye areal som ikke kan utnyttes. Samtidig er en stor del av eiendommen ikke mulig å 
utnytte, da det er forslått regulert til jernbaneformål for fremtidig jernbanespor. 
Bebyggelsen omkring tomten er i dag relativt høy (mølla og storsenteret), slik at noe 
høyere bygninger innenfor S12 ikke vil virke dominerende.  
 
Adkomst til S12 
J. I. Bygg/Sørbye ønsker at det vurderes muligheten for at det etableres innkjøring og 
utkjøring fra et fremtidig parkeringshus i S12 direkte til Kirkeveien fra krysset Kirkeveien 
(V2)/Vestbyveien (V4)/Sentrumsbroen (V3).  
 
Adkomst til S20 
J. I. Bygg/Sørbye mener at adkomst til S20 må gå fra Osloveien slik som det er foreslått 
i planforslaget. J. I. Bygg/Sørbye ønsker ikke at det reguleres adkomst via S19.  
 
Fremstad-bygget (Vestbyveien 5) 
Fremstad-bygget i Vestbyveien 5 (8/20) blir sterkt redusert som følge av at foreslåtte ny 
vei V5 er lagt over denne tomten. Felt B7 har derfor et noe mindre areal enn 
eksisterende eiendom. J. I. Bygg/Sørbye ønsker å diskutere et eventuelt makebytte 
med en av kommunens tomter.  
 
Bilparkering 
J. I. Bygg/Sørbye mener at flere av kravene til bilparkering bør økes. Eksempelvis 
krever forretning/tjenesteyting at det etableres mer enn 2,1 plasser per 100 m2 for å få 
til en hensiktsmessig drift. Det må i tillegg godtas noe parkering på bakkeplan ved 
etablering av ulike typer forretninger.  
 
Omfang av infrastruktur 
J. I. Bygg/Sørbye mener at hele Vestbyloopen bør tas med i rekkefølgebestemmelsene, 
dvs. at også «Spiralbroen» bør finansieres som en del av finansieringsmodellen, da 
denne gangbroen oppfattes som en viktig del av det nye Vestby sentrum.  
 
Rådmannens vurdering 
Etappeinndeling 
Rådmannen har fått mange positive merknader til kravet om trinnvis utbygging i tre 
etapper. Prinsippet omkring tre utbyggingstrinn er dermed foreslått opprettholdt, men 
inndelingen er justert noe og kravene til trinnvis utbygging er endret fra å ta 
utgangspunkt i prosent bebygget BRA til prosent av godkjente detaljreguleringsplaner. 
Det er totalt 20 byggefelt innenfor første etappe, og for bare 40 % av disse (tilsvarende 
8 byggefelt) skal det foreligge godkjente detaljreguleringsplaner, før det kan startes på 
arbeidet med detaljreguleringsplaner for annen etappe. Rådmannen mener at dette vil 
gi nødvendig fleksibilitet. Se også avsnittet om «Etappeinndeling» under vurderinger 
samt ny oversikt over etappeinndeling på revidert kart, vedlegg 18.  
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Kostnader til infrastruktur 
Det er riktig at det er 200.000 m2 BRA som vil bli lagt til grunn for finansiering og 
kostnadsfordeling for rekkefølgekravene som fremgår i planen. Kommunen vil da 
forskuttere en del infrastruktur, som tilbakebetales gjennom innbetaling av et felles 
beløp for alle grunneiere. Etter utbygging av 200.000 m2 vil det fremdeles være mange 
infrastrukturtiltak som ikke er bygget. Områdereguleringsplanen vil da bli revidert med 
nye rekkefølgetiltak, slik at etterfølgende utbygging vil inngå i en ny finansieringsmodell. 
Det er derfor ikke noen «risiko» for gratispassasjerer. Det er mulig å ta utgangspunkt i 
de maksimale muligheter for utbygging som planen åpner opp for, men dette vil gi et 
resultat som erfaringsvis ikke vil komme til å stemme. Dette fordi noen områder ikke vil 
bli utbygd innenfor en overskuelig tidshorisont og fordi en del områder ikke vil bli bygget 
med maksimal utnyttelse. Kommunen vil med en slik modell risikere at 
rekkefølgekravene ikke realiseres. Merknaden om kostnader til infrastruktur omhandler 
egentlig finansieringsmodellen. Finansieringsmodellen vil bli lagt ut på høring i løpet av 
november/desember med forventet vedtak i kommunestyret i januar. Grunneiere vil 
således få mulighet til å kommentere detaljene i finansieringsmodellen som en del av 
denne særskilte prosessen.  
 
Parkering er ikke med i finansieringsmodellen, da det i bestemmelsene stilles ulike 
normkrav til opparbeidelse av parkering basert på arealformål. Plan- og bygningsloven 
åpner heller ikke for å tvinge alle utbyggere til å være med på frikjøp av 
parkeringsplasser. Parkering vil derfor ikke kunne inngå i en felles finansieringsmodell 
hvor alle grunneiere betaler et likt beløp basert på m2 BRA. Rådmannen mener uansett 
at krav til frikjøp og individuell parkering skaper nødvendig forutsigbarhet for utbyggere. 
Se også avsnittet om parkering under vurderinger for en nærmere forklaring av 
parkeringsbestemmelsene. 
 
Byggehøyder i områder regulert til næring 
Feltet S3 ligger bare få meter fra det bevaringsverdige bygget Thorvaldsengården. I 
tillegg ligger det bevaringsverdige bygg også på andre sider rundt dette feltet. Det er 
således viktig at ny bebyggelse innenfor felt S3 ikke blir for dominerende og voluminøs. 
Rådmannen mener at de 17 meter som var satt som maksimal byggehøyde i 
høringsforslaget er den høyeste byggehøyde som dette feltet kan «tåle». For at 
Thorvaldsengården ikke skal «nedbygges», og for at bygningene skal tilpasse seg 
bedre til også andre bevaringsverdige bygg i området, ønsker rådmannen derfor ikke å 
heve byggehøyden ytterligere for å få til 6-7 etasjer i felt S3. Se også volumstudiet i 
vedlegg 7 samt avsnittet om «Byggehøyder» under vurderinger. I planforslagets krav til 
maksimal byggehøyde var det ikke tatt høyde for eventuelle takkonstruksjoner, og det 
åpnes derfor opp for at det kan legges 1,5 meter til byggehøyden. For øvrige områder 
med mulighet for næringsbebyggelse er det i tillegg åpnet opp for at etasjer med dette 
formålet kan bygges med fire meters høyde. Med bakgrunn i ovenstående mener 
rådmannen imidlertid ikke at dette bør tillates innenfor felt S3. Dersom det ønskes 
næringsbebyggelse med fire meters etasjehøyder, må det da bygges færre etasjer i 
dette bygget.  
 
Byggehøyder i S12 
Til forskjell fra felt S3, mener rådmannen at felt S12 egner seg godt til relativt høy 
bebyggelse, jf. også volumstudiet i vedlegg 7. Byggehøyden for S12 er justert opp slik 
at det er tilsvarende høyder i nabofeltene S12 og S19. Se avsnittet om «Byggehøyder» 
under vurderinger.  
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Adkomst til S12 
Sentrumsbroen (V3) skal bli et nytt kollektivknutepunkt og krysset med Kirkeveien (V2) 
og Vestbyveien (V4) er en av de viktigste kollektivtraséer i nytt Vestby sentrum. 
Samtidig har trafikkanalysene (vedlegg 8 og 9) vist at den delen av Kirkeveien som er 
benevnt V2 er en «flaskehals» i fremtidens trafikkbilde for Vestby. Trafikken fra 
Kirkeveien har vikeplikt for rundkjøringen ved storsenteret. Mer trafikk her vil derfor 
medføre forsinkelser for bussen. Rådmannen ønsker derfor ikke flere avkjørsler fra 
Kirkeveien (V2), da dette vil skape et uryddig trafikkbilde og forsinkelser for bussene. 
Adkomst til S12 fra felt S19 er dermed foreslått opprettholdt.   
 
Adkomst til S20 
Rådmannen har valgt å opprettholde foreslåtte adkomst fra Osloveien til felt S20. 
Samtidig er det i reviderte reguleringsbestemmelser stilt krav om felles planlegging for 
feltene S19 og S20. Det er videre satt krav om at adkomsten til S20 må avklares som 
en del av denne detaljreguleringsplanen. Se også vurdering av merknad fra Statens 
vegvesen og TGM Eiendom AS samt avsnittet om «Trafikk og gatenett» under 
vurderinger.  
 
Fremstad-bygget (Vestbyveien 5) 
Eiendommen Vestbyveien 5 blir noe redusert som følge av utbygging og ny 
gatestruktur. Et eventuelt makebytte eller kompensasjon kan diskuteres etterfølgende 
på bakgrunn av vedtatt plan.  
 
Bilparkering 
Rådmannen har mottatt en del merknader til foreslåtte parkeringsbestemmelser, og 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus har fremmet innsigelse til dette punktet. Det er derfor 
gjort en del endringer i parkeringsbestemmelsene. Se avsnittet om «Parkering» under 
vurderinger. 
 
Omfang av infrastruktur 
Rådmannen er enig i at «Spiralbroen» er en viktig del av Vestbyloopen. På bakgrunn av 
kostnadsberegninger, foretatt som en del av finansieringsmodellen, har det imidlertid 
vist seg at det ikke er mulig å få finansiert alle tiltak som er foreslått i 
områdereguleringsplanen. Dersom Spiralbroen legges inn i rekkefølgebestemmelsene 
og finansieringsmodellen vil beløpet, som hver enkelt utbygger skal innbetale til 
opparbeidelse av felles infrastruktur, bli for stort til at de enkelte prosjektene kan bære 
dette. Rådmannen har derfor måttet vurdere viktigheten av infrastrukturtiltakene opp 
imot hverandre. Det er i denne forbindelsen vurdert at Spiralbroen er den «minst 
viktige» av de tre nye broene. Spiralbroen reguleres fortsatt inn i planen, men den er 
altså ikke finansiert som en del av fellestiltakene. Jf. J.I. Bygg/Sørbyes merknad 
omhandlende kostnader til infrastruktur, vil denne eventuelt kunne legges inn som et 
rekkefølgekrav i forbindelse med en revidering av sentrumsplanen   
 
Støttumveien 7 
Grunneier ønsker å rose det arbeidet som er gjort samt den gode fremdriften. 
 
Grunneier forstår det slik, at gateplanen i områdeplanen skal fungere som 
reguleringsplan for gatene. Grunneier mener at det i det videre arbeidet bør legges inn 
noe mer detaljerte kvalitetskrav til hvordan gatene, «bygulvet» og plassene skal 
opparbeides. Det bør vurderes et hierarki i struktur, materialitet og innhold. Grunneier 
mener at når byggefasen begynner vil det handle mer om økonomi enn om kvaliteter.  
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Det er i planforslaget tegnet inn grønnstruktur langs samtlige gater. Grunneier bemerker 
at det kan være hensiktsmessig med en større variasjon. Grunneier mener således at 
det ikke er sikkert at det trengs grøntarealer der det for eksempel oppstår en plass mm.  
 
Grunneier i Støttumveien 7 ønsker seg noen justeringer i forhold til regulering av 
«Stasjonsbroen» (GS1), da denne har stor betydning for opparbeidelse og tilgang til 
eiendommen (B6). Nedenstående skisse viser forslag til justert jernbaneovergang. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustrasjonen til venstre viser forslag til justering av Stasjonsbroen (GS1), slik grunneier i Støttumveien 7 
ønsker seg. Illustrasjonen til høyre viser planforslaget som har vært på høring (fra merknad datert 
5.10.2016). 

 
Grunneier mener at foreslåtte justering vil være naturlig både med tanke på 
sammenhengen for Vestbyloopen og hvordan grunneier ser for seg at ny bebyggelse 
innenfor felt B6 forholder seg til gatestrukturen. Grunneier ber derfor om at dette 
forslaget innarbeides i planen og tegnes inn på plankartet.  
 
Rådmannens vurdering 
Det er lagt opp til at det kan lages teknisk detaljplan for veiene V1-V28 basert på 
områdereguleringsplanen. Dersom det ikke foreligger en godkjent teknisk detaljplan for 
tilgrensende veiareal skal detaljreguleringsplanen også omfatte dette veiarealet. Se for 
øvrig avsnittet om «Krav om detaljregulering» under vurderinger. Gatestrukturen i 
denne planen er regulert med bakgrunn i gateplanen. Rådmannen er enig i at det må 
sees mer detaljert på struktur, materialitet og innhold i gatene med tilhørende arealer. 
Dette vil bli en del av prosjekteringsfasen, og det må her også sees på forslagene i 
gateplanen. I rådmannens prioriterte planoppgaver ligger det inne at det skal utarbeides 
en estetisk veileder. Kommunen vil starte opp arbeidet med denne i den nærmeste 
fremtid, og denne veilederen vil da bli lagt til grunn for utforming av offentlige gater. I 
forbindelse med arbeidet med finansieringsmodellen har rådmannen lagt til grunn «høy 
standard» for de mest sentrale gatene, mens en «middels standard» har blitt lagt til 
grunn for øvrige gater. Det vil særlig være belegning på fortau, opparbeidelse av 
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møblerings-/beplantningssone og type av belysning som vil variere mellom de ulike 
standardene.  
 
For nye plasser og torg er det i planen krav om detaljregulering. Nærmere detaljer rundt 
disse vil dermed bli avklart som en del av denne prosessen.  
 
Rådmannen er enig i at ikke all grønnstruktur skal være «grønn». Nettopp av denne 
grunn er arealet i planbeskrivelsen benevnt «møblerings-/beplantningssone». 
Rådmannen ønsker således at denne sonen også kan benyttes til steinbelegning, 
benker, sykkelparkering mm. som er hensiktsmessig plassert i forhold til fasadenes 
funksjoner (dette vil særlig gjelde i sentrumskjernen).  
 
Nytt forslag til Stasjonsbroen er tegnet inn på revidert plankart, se også avsnittet om 
«Trafikk og gatenett» under vurderinger.  
 
Naturvernforbundet i Vestby 
Naturvernforbundet i Vestby har sendt en generell merknad som ikke kommenterer på 
planforslaget som har vært på høring.  
 
Av et vedlegg til merknaden fremgår det at Naturvernforbundet i Vestby ønsker seg 
grønne korridorer gjennom sentrum. Naturvernforbundet mener at det på denne måten 
kan være mulig å koble sammen Pepperstad/Berg-området med Vestby nord samt 
Sole-området med Vestby sentrum.  
 
Naturvernforbundet i Vestby har også lagt ved rapporten «Siste sjanse» som beskriver 
kartlegging og verdisetting av naturtyper i Vestby kommune. 
 
Rådmannens vurdering 
Spørsmål av mer generell og overordnet karakter må tas opp med kommunen i andre 
sammenhenger enn i forbindelse med høringen av sentrumsplanen. Planforslaget 
besvarer i detalj de temaene som Naturvernforbundet i Vestby adresserer. Rådmannen 
viser i denne sammenheng til planforslagets planbeskrivelse.   
 
Rådmannen mener at tilgang til omkringliggende naturområder er sikret med nye gang- 
og sykkelveier. I tillegg reguleres det en ny grønnkorridor langs Sentrumsveien (G1) 
mellom Grøstadparken og Nordbylunden. Adkomst til jernaldergravfeltet bak Vestby 
Storsenter sikres via grøntområdet G4. Rådmannen viser for øvrig til beskrivelsen av 
virkninger for friluftsliv i planbeskrivelsen.   
 
Beskrivelsene gitt i rapporten «Siste sjanse» ligger i Miljødirektoratets naturbase. Basen 
har blitt sjekket i forbindelse med planarbeidet. Det ligger ingen naturtypelokaliteter 
innenfor planområdet.  
 
Vestby eldreråd 
Eldrerådet bemerker at planen skal legge til rette for cirka 3.000 nye innbyggere i løpet 
av de neste ti årene. Eldrerådet oppfatter følgende som målsettingen for planarbeidet: 
Det forutsettes at planen legger til rette for en funksjonsblanding som gir rom for 
næringsutvikling, gode bomiljøer samt attraktive fellesfunksjoner og møteplasser.  
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Eldrerådet gir sin tilslutning til denne overordnede målsettingen for planen, men vil 
samtidig peke på at det er behov for så raskt som mulig å foreta en konkretisering av 
disse målene.  
 
Rådmannens prognoser viser at andelen av eldre over 80 år i Vestby forventes å øke 
med inntil 150 % i kommende tiårsperiode (jf. Sak K-68/16 «Utredning av 
seniorkontakt»). Samtidig viser eldrerådet til en nasjonal befolkningsanalyse som viser 
at andelen av den norske befolkningen over 67 år vil øke fra 13 % i 2010 til 22 % i 2060. 
Eldrerådet mener derfor at det er viktig at et så langsiktig planarbeid som 
sentrumsplanen også planlegger for denne økende befolkningsgruppe.  
 
Eldrerådet mener ikke at det så langt i planarbeidet er foretatt noen refleksjoner knyttet 
til de eldres plass, rolle og livsvilkår i et fremtidig Vestby sentrum. Eldrerådet anser 
dette som en forsømmelse som det må rettes opp på i det videre planarbeidet.  
 
Eldrerådet legger til grunn at samfunnsmessige hensyn tilsier at det ønskes at en 
betydelig andel av den voksende eldre befolkningen bosetter seg i sentrumsnære strøk. 
Nærhet til butikker og serviceinstitusjoner, samt tilgang til universelt utformede boliger, 
vil gi mulighet for at eldre kan bli boende i egen bolig lengst mulig, samtidig som at dette 
vil gi mulighet for at hjemmehjelptjenesten og hjemmesykepleiens arbeid vil kunne 
effektiviseres.  
 
Eldrerådet advarer imidlertid mot å uten videre legge til grunn, at fremtidige eldre 
innbyggere i kommunen bare vil etterspørre denne typen boliger. Eldrerådet mener at 
bo- og servicetilbudet i Vestby sentrum må fremstå som attraktivt for den eldre 
befolkningen. Fremtidig botilbud i Vestby sentrum må konkurrere på pris og kvalitet med 
andre botilbud i kommunen – herunder boliger på Sole skog. Eldrerådet mener at en lite 
gjennomtenkt utforming av botilbudet, i kombinasjon med en restriktiv boligpolitikk i 
andre deler av kommunen, kan få som konsekvens at en betydelig del av den eldre 
befolkningen søker bosted i andre kommuner. Eldrerådet vil støtte bestrebelsene på å 
skape et godt bomiljø i Vestby sentrum, men eldrerådet vil også advare mot en for 
sentralisert boligpolitikk. Eldrerådet mener at det er viktig å ta høyde for at eldre – i 
likhet med andre innbyggere – har ulike behov og preferanser og dermed også i 
fremtiden vil ønske et variert botilbud.  
 
Støy vil være en særskilt utfordring knyttet til gjennomføringen av planen. Arbeidet med 
å få redusert støyplagene i forbindelse med byggearbeidene må derfor vies stor 
oppmerksomhet. 
 
Eldrerådet mener at det vil være avgjørende for en vellykket utbygging i Vestby 
sentrum, at det fra første dag signaliseres en vilje til å bygge ut en sosial infrastruktur 
som er tilpasset eldres behov og ønsker. Dagens eldre ønsker å være aktive og 
deltakende, med et stort ansvar for egen pensjonisttilværelse, og med et ønske om å 
hjelpe andre. Det er derfor viktig at utbyggingen i Vestby sentrum understøtter dette, 
ved at det tilrettelegges for gode sosiale møteplasser, der eldre kan dele fellesskap og 
livsglede, utvikle interesser og vise sosialt engasjement.  
 
Eldrerådet ønsker at det tidligst mulig planlegges for at det kan etableres et 
aktivitetssenter for eldre i Vestby sentrum. Eldrerådet viser til forskningsbasert materiale 
utarbeidet av Pensjonistforbundet som bør inngå som en del av planleggingen av dette. 
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Eldrerådet mener at en rekke spørsmål må utredes nærmere i planarbeidet. Dette 
gjelder bl.a. spørsmål om boformer og boligstruktur, sosiale møtepunkter, behovet for 
offentlige toaletter, kommunikasjon og aktivitetssenter. Eldrerådet bemerker at noen av 
disse spørsmålene er berørt i foreliggende plandokumenter, men at det er behov for en 
mer dyptgripende analyse av dette, hvor utfordringene også betraktes fra de eldres 
perspektiv.  
 
Med bakgrunn i dette ønsker eldrerådet at det nedsettes en arbeidsgruppe som skal 
komme med gode faglige anbefalinger for det videre arbeidet. Eldrerådet foreslår at 
gruppen skal arbeide under overskriften «En trygg og aktiv alderdom i Vestby». 
Eldrerådet mener at gruppen bør bestå av fagpersoner og politikere fra kommunen 
samt ekstern ekspertise. Eldrerådet anser det for naturlig at rådet er representert i 
arbeidet. Dersom en slik gruppe settes ned, ønsker eldrerådet selv å utpeke sin 
representant.  
 
Rådmannens vurdering 
Rådmannen anser områdereguleringsplanens innhold som en tydelig konkretisering av 
målsettingen for Vestby sentrum. Rådmannen er derfor usikker på hva Eldrerådet 
mener med at det må foretas en konkretisering av målene for sentrumsplanen.  
 
Det er viktig for rådmannen at det også planlegges for en økende andel av eldre i 
Vestby kommune. Rådmannen er enig med Eldrerådet i, at det i planen ikke har vært et 
særskilt fokus på eldre. Rådmannen mener imidlertid at ny gatestruktur, møteplasser og 
parker også tilrettelegge for et bedre Vestby for den eldre delen av befolkningen. 
Rådmannen mener således at det er tatt mye hensyn til eldre, til tross for at planen ikke 
beskriver denne befolkningsgruppen særskilt. I tillegg har planen blitt presentert to 
ganger for Eldrerådet, og det er således vært bra tilrettelegging for medvirkning. 
 
Nesten 70 % av alle boliger i kommunen er i dag eneboliger, og det er således et 
betydelige behov for også andre boformer. I tillegg er mer sentralisert utbygging i 
tilknytning til kollektivknutepunktet ved Vestby stasjon i tråd med regionale og statlige 
føringer. I kommunen som helhet er det således allerede et variert tilbud av eneboliger, 
tomannsboliger og rekkehus, som også benyttes av den eldre delen av befolkningen. 
Rådmannen mener at det vil være attraktivt for mange eldre å bo i nye Vestby sentrum, 
med alle sentrale funksjoner og servictilbud innenfor gangavstand fra boligen.  
 
Støy er ivaretatt gjennom kommuneplanens bestemmelser (§ 12), hvor støyretningslinje 
T-1442/2012 er lagt til grunn. Dersom det viser seg aktuelt å oppføre boliger innenfor 
områder i rød eller mørkerød støysone må det stilles ekstra strenge krav til byggenes 
utforming, materialvalg samt tekniske løsninger – i henhold til støyretningslinjene for 
sentrumsområder i byer og tettsteder.  
 
Ny rådhuspark (P1-P3), oppgradering av Grøstadparken (P4) og åpning av 
Grøstaddammen (G1) er skrevet inn i planens rekkefølgebestemmelser. Dette betyr at 
disse nye møteplassene vil bli finansiert som en del av den generelle utbyggingen i 
Vestby sentrum.  
 
Se rådmannens vurdering av merknader fra Vestby Seniorsenter og «Vi over 60» for 
forhold omkring aktivitetssenter/seniorsenter. 
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Det er en rekke detaljerte forhold som må utredes i forbindelse med etterfølgende 
detaljreguleringsplaner. Eldrerådet vil da også ha mulighet for å komme med innspill.  
 
Rådmannen vil ikke anbefale at det skal nedsettes en arbeidsgruppe under overskriften 
«En trygg og aktiv alderdom i Vestby». 
 
Vestby Seniorsenter 
Vestby Seniorsenter har siden opprettelsen ført en omflakkende tilværelse. Først holdt 
senteret til i de lokaler som NAV nå disponerer. Siden var seniorsenteret noen år på 
Vestby gamle skole, og nå er Vestby Seniorsenter lokalisert i «ominnredede» lokaler i 
Rådhusgata 20, hvor Vinmonopolet tidligere hadde utsalg.  
 
Vestby Seniorsenter påpeker at sentral beliggenhet, lett adkomst i bakkeplan og 
renovert innredning er positive bidrag til bruksmulighetene.  
 
Vestby Seniorsenter merker at kapasiteten i dag begynner å bli et problem. Senteret er 
begrenset til 70-80 personer, og dette er allerede i minste laget i dagens situasjon. 
Siden antallet av eldre i kommunen øker, antas det at lokalet om få år vil være for lite til 
å dekke behovet. For øvrig opplever Vestby Seniorsenter at plassforholdene i dag er 
svært begrenset. Lagerplass for effekter som brukes av leietakernes aktiviteter finnes 
nesten ikke, noe som går ut over plassforholdene i garderoben og det lille møterommet 
som i dag er ved siden av salen.  
 
Seniorsenteret har i dag ikke tilgang til rom for fysiske og håndverksmessige aktiviteter. 
Da senteret var lokalisert på gamle Vestby skole hadde medlemmene et sløydrom til 
disposisjon. Senteret ønsker å gjenoppta dataundervisning for eldre. Dette krever 
imidlertid plass og lagringsmuligheter som ikke finnes i dag.  
 
På grunn av støyproblemer for leilighetene over senteret, må utleie i dag reduseres til 
aktiviteter med begrenset lydnivå og ikke varighet etter klokken 23.00. Dette begrenser 
Vestby Seniorsenters virksomhet og inntektsmuligheter.  
 
Vestby Seniorsenter mener på denne bakgrunn, at det er helt nødvendig at et nytt 
seniorsenter/aktivitetssenter tas med i planene for utbyggingen av Vestby sentrum. 
 
Rådmannens vurdering 
Det er fullt mulig å bygge seniorsenter/aktivitetssenter innenfor områder avsatt til både 
sentrumsformål, bolig/tjenesteyting og forretning/kontor/tjenesteyting. 
Områdereguleringsplanen legger således til rette for at det i fremtiden kan etableres et 
slikt senter. Kommunen har store arealer innenfor planavgrensningen, og vil således 
selv kunne styre dette. Detaljer omkring et eventuelt seniorsenter/aktivitetssenter må 
vurderes i forbindelse med detaljregulering. Det er også viktig å se på gruppen med 
eldre som en ressurs når private skal etablere tilbud som kafeer, restauranter o.l. Se 
også rådmannens vurdering av merknad fra «Vi over 60». 
 
«Vi over 60» – Vestby 
Foreningen «Vi over 60» er veldig positivt innstilt til at B/T1 er foreslått regulert til 
boliger/tjenesteyting, da nytt reguleringsformål her legger til rette for at det vil kunne 
etableres et aktivitetssenter på hjørnetomten mellom Odins vei/Nordbyhagen.  
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«Vi over 60» gjør oppmerksom på at foreningen er innforstått med at spørsmålet om 
hvilken bebyggelse som kan oppføres, og bebyggelsens plassering og utforming, først 
blir bestemt i detaljreguleringen av det enkelte felt. Foreningen ønsker likevel å gi 
uttrykk for at denne hjørnetomten, som eies/disponeres av Stiftelsen Solås og 
Steinløkka, kan gi plass til et slikt senter. Etter det som foreningen har erfart, er slike 
tanker ikke ukjente for stiftelsen.  
 
En slik bygning kan for eksempel inneholde møterom og aktivitetsrom i første etasje og 
omsorgsboliger/seniorboliger i etasjene over.  
 
Antall eldre vil stige betraktelig i årene fremover. Foreningen «Vi over 60» mener at det 
er viktig å skape en møteplass slik at eldre blir en verdifull ressurs for kommunen. 
Samtidig er dette viktig for å skape livsglede og bidra til en god folkehelse.  
 
Dagens seniorsenter gir foreningen et møtelokale som dekker dagens behov. 
Foreningen setter stor pris på dette, men lokalet mangler plass til aktiviteter ut over 
møtevirksomhet og lokalet oppfyller ikke kravene til morgendagens aktivitetssenter.  
 
Rådmannens vurdering 
Det er riktig, som foreningen også selv bemerker, at utforming, innhold og til dels 
plassering av bygninger først avklares i etterfølgende detaljreguleringer. Samtidig er det 
også riktig at det innenfor rammene av planforslaget vil kunne reguleres inn et 
aktivitetssenter innenfor felt B/T1. Det er i revidert planforslag lagt inn sentrumsformål i 
et belte innenfor feltet som i planforslaget var benevnt B/T1. Også innenfor dette 
formålet vil det kunne etableres aktivitetssenter. Se for øvrig rådmannens vurdering av 
merknad fra Vestby Seniorsenter.   
 
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
Parkering 
Parkering er i hovedsak ønsket etablert i parkeringskjeller. Rådet for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne (RFF) mener at dette kan være en fin løsning, men det gjøres 
oppmerksom på at HC-biler er rundt 2,5 meter høye. Parkeringskjellere må dermed 
bygges med en høyde som står i forhold til dette. Videre mener RFF at det på sentrale 
steder i Vestby – for eksempel ved jernbanen, bussholdeplassen, butikker, næring, 
service og offentlige kontorer bør etableres et rimelig antall HC-plasser i rimelig nærhet 
og på bakkeplan. I henhold til TEK 10 skal slike HC-plasser være seks meter dype og 
4,5 meter brede. Dersom plassene ligger i rekke kreves det ytterligere to meter bak biler 
som har heisutgang via bakdør. Plassene skal være merket tydelig - helst med eget skilt 
ved hver enkel parkeringsplass.  
 
Parkeringsreglene (både private og kommunale) bør følge anbefalingene fra 
vegmyndighetene og det bør sørges for at samme regelsett, informasjon og praksis 
gjelder i hele Vestby sentrum. Rådets ansvarlige myndigheter anbefaler her at brukere 
av kommunens «blått kort» har fri parkering. RFF ønsker en slik ordning, og det gjøres 
oppmerksom på at det i denne sammenheng er viktig at regelverk og konsesjoner til 
private og offentlige byggherrer mv. snarest mulig fanger dette opp. Dersom dette 
ivaretas som en generell universell løsning, mener RFF at også utfordringer rundt 
parkeringsautomater løses.  
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Kjøring, gatebelegg mv. 
RFF mener at det er viktig at kjøring med HC-kjøretøyer kan finne sted frem til egen 
leilighet. Likeledes ønsker RFF at det skal kunne kjøres nært til butikker, kontorer, 
serviceinstitusjoner, jernbanen med mer. Her må det også sikres gode løsninger for 
varetransport, slik at man ikke opplever interessekonflikter mellom HC-kjøretøyer og 
nyttetransport.  
 
Overganger fra gateplan til fortau/andre arealer må skje uten terskler. Gatebelegg for 
gående/rullende/synshemmede og eventuelt andre utsatte grupper må etableres så 
universelt som mulig. Ordinære brostein er ikke ønskelige. Dersom det likevel benyttes 
en form for brostein, må steinene være av en slik kvalitet at det ikke medfører følelse av 
risting i hjelpemiddelet eller fare for snubling for blinde/svaksynte. 
 
Taxi, ambulanse og andre utrykningskjøretøy 
RFF mener at taxi, ambulanser og andre utrykningskjøretøyer må sikres adkomst 
innenfor hele sentrumssonen, Taxi må ha adgang til å kjøre funksjonshemmede og 
eldre helt frem til deres egen leilighetsdør. Utrykningskjøretøy må også gis tilgang til å 
kjøre helt frem til inngangsdør. Det bør også etableres en fast landingsplass for 
legehelikopter, hvor landingsplassen til enhver tid er ryddet og klar til bruk.  
 
Boliger/leiligheter 
RFF mener at flere funksjonshemmede og eldre i fremtiden vil ønske å bo i 
sentrumskjernen. RFF gjør oppmerksom på at det er viktig at det sikres mulighet for 
oppbevaring av sykler, HC-scootere, elektriske rullestoler, egne HC-biler mv. Det må 
også være mulighet for ladning av hjelpemidler. Ladning av hjelpemidler må sikres 
innendørs eller i eget skur, slik at hjelpemidlene ikke utsettes for snø og regn.  
 
Vinterbruk 
I perioder med store mengder snø må det sikres systemer (depot/plasser) som gjør at 
fremkommelighet sikres best mulig. RFF mener at det må opparbeides egne 
plasser/områder for eventuell midlertidig oppbevaring av snø. Her må ikke HC-plasser 
brukes, slik RFF ellers ofte har opplevd.  
 
Rådmannens vurdering 
Parkering 
Det var i høringsforslaget skrevet inn en bestemmelse om at minst 5 % av 
biloppstillingsplassene skal reserveres for bevegelseshemmede. Denne bestemmelsen 
er videreført i det endelige planforslaget. Veiledende høyde på HC-biler med 
løfteanordning er 2,05 meter. Det er i parkeringsbestemmelsene stilt krav om at 
parkeringsanlegg skal ha en fri høyde på minst 2,4 meter. Mellom Kroerveien (V13) og 
Stasjonsbroen (GS1) er det regulert inn parkeringsareal til korttids- og HC-parkering. 
Det er i bestemmelsene (§ 10) åpnet opp for noe mer gateparkering i sentrum enn det 
som var lagt ut på høring - se avsnittet om «Parkering» under vurderinger. 
 
Parkeringsregler og organisering av offentlige parkeringsanlegg må vurderes etter at 
områdereguleringsplanen er vedtatt. Rådmannen er enig i at det bør tilrettelegges for et 
felles regelsett for hele Vestby sentrum.  
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Kjøring, gatebelegg mv. 
Ny gatestruktur tilrettelegger for kjøring med HC-kjøretøyer. Detaljerte løsninger for 
både varelevering og HC-parkering må løses i forbindelse med detaljreguleringsplaner 
som åpner opp for dette behovet. 
 
Det er et mål at nytt Vestby sentrum skal tilrettelegges for brukere i alle aldersgrupper 
uavhengig av funksjonsnivå, økonomi og kulturell bakgrunn. Universell utforming følger 
av plan- og bygningsloven. I detaljprosjektering av gater og plasser må det finnes gode 
løsninger for universell utforming. Det er i bestemmelsene stilt krav om at alle 
samferdselsanlegg skal være universelt utformet. 
 
Taxi, ambulanse og andre utrykningskjøretøy 
Med foreslåtte regulering er det fullt mulig å kjøre taxi og utrykningskjøretøy innenfor 
hele sentrumssonen. Rådmannen mener ikke at en fast landingsplass for legehelikopter 
vil være hensiktsmessig å plassere midt i Vestby sentrum.  
 
Boliger/leiligheter 
Det var i høringsforslaget skrevet inn en bestemmelse om at sykkelparkeringsplasser 
skal plasseres under tak og nær inngangsparti eller heis, samt at minst 50 % av 
opparbeidede sykkelparkeringsplasser skal være innelåst og med tilgang til ladning og 
luft. Disse bestemmelsene er videreført i endelig planforslag, og det har blitt tilføyet at 
det i tillegg skal avsettes plass til sykkelvogner, ekstra brede sykler, HC-scootere o.l. 
 
Vinterbruk 
System for vintervedlikehold må vurderes i forbindelse med detaljreguleringsplaner. 
Rådmannen mener at mange nye plasser, parker og grøntarealer sikrer nye arealer 
som på vinterstid kan benyttes til oppbevaring av snø.  
 
Barn og unges kommunestyre 
Nærmiljøgruppe Son 
Nærmiljøgruppe Son i Barn og unges kommunestyre ønsker at det etableres en ny 
lekeplass i Grøstadparken (P4) samt at det etableres fontener i den nye Rådhusparken 
(P1-P3). Nærmiljøgruppen etterspør for øvrig følgende aktiviteter/tjenester i nye Vestby 
sentrum: 

- Flere og bedre butikker på Vestby Storsenter. 
- Lekeapparater på togstasjonen. 
- Flere kafeer for ungdommer – for eksempel med spilleapparater så som air 

hockey og bowling. 
- Kino. 
- Masser av lys på den nye Sentumsbroen (V3). 
- Benker med stikkontakter. 

 
Nærmiljøgruppe Hølen/Garder/Hvitsten 
Nærmiljøgruppen Hølen/Garder/Hvitsten ønsker at det innenfor felt B6 etableres en kino 
med restaurant. Nærmiljøgruppen mener at område B6 egner seg godt til dette, da 
dette feltet ligger nærme sentrum men ikke midt i, og fordi togpassasjerer som kommer 
fra Oslo/Ås/Ski/osv. vil ha veldig enkel tilgang til kinoen. Nærmiljøgruppen mener at 
tomten er veldig stor, og at det er bedre at området benyttes til kultur og fritid i stedet for 
at det bare oppføres boliger.  
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Nærmiljøgruppen ble noe overrasket da de så at Vestby gamle stadion (B12) er 
foreslått regulert til bolig. Nærmiljøgruppen påpeker at idrettsplassen brukes svært ofte 
av elever på videregående skole – både i gym-timer og på fritiden. Nærmiljøgruppen 
ønsker heller at idrettsplassen renoveres, for eksempel med nye tribuner (eksisterende 
tribuner er råtne og falleferdige), nytt gjerde rundt banen og ny løpebane tilsvarende 
banen som er etablert ved Vestby arena. Det viktigste er imidlertid at idrettsplassen ikke 
transformeres til boliger, da videregåendeelever da vil miste sine arealer til utegym. 
Tilsvarende mener nærmiljøgruppen også at grusbanen nord for videregående skole 
(B14) bevares som idrettsareal. Det gjøres oppmerksom på at dette området bl.a. 
benyttes til fotball og baseball.  
 
I S11 ser nærmiljøgruppen for seg at det kan bygges et kulturbygg med en café. I 
eksisterende bygning er det i dag et dansestudio som da vil kunne få nye lokaler i dette 
bygget.  
 
Nærmiljøgruppen synes at det er en god ide å åpne Grøstaddammen slik at denne også 
kan benyttes som skøytebane om vinteren.  
 
Nærmiljøgruppen ønsker at Babylon pizza fortsatt bør være i sentrum, da dette er et 
sted som videregående elever ofte besøker.  
 
Nærmiljøgruppe Vestby 
Nærmiljøgruppen ønsker seg følgende i Vestby sentrum: 

- Nye søppelbøtter 
- Mer gatelys langs Kroerveien og gaten i sentrum. 
- Spennende lekeplasser. 
- Mer grønt og flere blomster. 
- Finere fasader på eksisterende bygninger.  
- Kino.  

 
Rådmannens vurdering 
Nærmiljøgruppe Son 
Rådmannen mener at det er en god idé at det opparbeides en ny sentrumslekeplass i 
Grøstadparken (P4). Oppgradering av parken er sikret finansiert gjennom 
rekkefølgebestemmelser og finansieringsmodellen. Fontene i Rådhusparken (P1-P3) er 
et godt innspill. Rådmannen ønsker at denne parken skal fremstå grønn og med 
vannelementer, herunder også åpne løsninger for håndtering av overvann. Også denne 
parken er sikret finansiert gjennom rekkefølgebestemmelsene.  
 
En del av de konkrete innspillene ligger utenfor råderommet for denne planen. 
Rådmannen vil særlig ta med seg innspillene om mye lys på den nye Sentrumsbroen 
(V3) og benker med stikkontakter. Dette må tas med i detaljprosjektering av broer, 
plasser og parker.  
 
Nærmiljøgruppe Hølen/Garder/Hvitsten 
Det vil kunne bygges kino/restaurant innenfor alle felter regulert til sentrumsformål og 
forretning/kontor/tjenesteyting. Rådmannen mener at en del andre områder egner seg 
bedre til dette enn felt B6. B6 legges således fortsatt frem som et rent boligområde.  
 
Se rådmannens vurdering av merknad fra AFK Eiendom FKF for forhold omkring 
videregående skole. 
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Det er fullt mulig å bygge kulturbygg med café innenfor feltet S11. Innholdet i de enkelte 
felter må vurderes i etterfølgende detaljreguleringsplaner. Rådmannen ønsker at 
dansestudioet, som i dag ligger innenfor felt S11, fortsatt bør lokaliseres i Vestby 
sentrum.  
 
Babylon pizza vil fortsatt ha mulighet for å drive restaurant i Vestby sentrum. Pizzeriaen 
vil eventuelt få mulighet for å flytte inn i nye lokaler.  
 
Nærmiljøgruppe Vestby 
Søppelbøtter, gatebelysning og grøntarealer med blomster vil kunne opparbeides 
innenfor møblerings-/beplantningssonen som er avsatt langs samtlige gater i Vestby 
sentrum.  
 
Det er sannsynlig å anta at en del eksisterende bygninger vil utvide og pusse opp 
eksisterende fasader.  
 
Det er hensikten at det skal etableres flere nye lekeplasser. Rådmannen mener at BUK 
bør tas med i samråd under detaljutforming av disse.  
 
Det er mulig å opparbeide kino innenfor felter avsatt til sentrumsformål og 
forretning/kontor/tjenesteyting. Innholdet i de enkelte felter må vurderes i etterfølgende 
detaljreguleringsplaner. 
 
Kristin Bye Rannveig, Nordbyveien 23 
Naboen var tilstede på informasjonsmøtet den 8.9.2016. Naboen mener at kommunen 
har gjort en god jobb. Naboen ønsker - på lik linje med mange andre som bor i Vestby 
sentrum - et mer «levende» og hyggelig miljø velkommen. 
 
Støyplager i Sameiet Nordbyhagen, Nordbyveien 5-25 
Slik naboen forstod det som ble sagt på informasjonsmøtet er det ikke planlagt 
støyskjerming mot Garderveien og Osloveien som en del av planforslaget for Vestby 
sentrum. 

 
Under informasjonsmøtet som ble avholdt vedrørende IKEA-utbyggingen ble det 
informert om at boligene i sameiet Nordbyhagen i dag ligger i rød støysone. Asplan Viak 
som gjennomgikk planforslaget påpekte tre ganger at husene aldri skulle vært bygget. 
Naboen antar da at kommunen feilaktig har gitt byggetillatelse til disse husene. Naboen 
mener således at det er kommunenes plikt å rydde opp i dette ved at det settes opp et 
støygjerde mellom sameiet og Garderveien/Osloveien. 
 
Naboen gjør oppmerksom på at sameiets beboere er plaget av støy hele uken til alle 
tider. 
 
Naboen mener ikke at hovedproblemet er støy fra E6. Det er naboens oppfattelse at E6 
ligger såpass langt unna at veien ikke avgir den sterkeste støyen per i dag. Støyen fra 
E6 oppleves som en svakere sus som man venner seg til over tid. Naboen mener 
imidlertid at det er sannsynligvis å anta, at denne støyen ikke er bra for naboenes 
hørsel og helse.  
 



 
 

Vestby kommune  
Vår ref.: 15/02801 

 
Side 71 av 89 

 

Naboen gjør oppmerksom på at det er tungtransport til Deli skog og all trafikk på 
Garderveien som er mest sjenerende for beboerne i sameiet. Naboen mener derfor ikke 
at en eventuell bygging av IKEA vil løse støyproblemene.  
 
Etter at naboen flyttet inn i 2014 har trafikken i Garderveien tatt seg betydelig opp. Alle 
som skal til Vestby arena, Vestby skole og Vestby ungdomsskole kjører tett opptil 
husveggene. I tillegg til denne trafikken er det mye tungtrafikk som suser fobi på 
Osloveien.  
 
Naboen antar at trafikken på Garderveien vil stige i takt med utbygging i Vestby 
sentrum. Også trafikken på Osloveien antas å øke idet det stadig bygges i 
næringsparken på Deli. Selv om fartsgrensen settes ned, vil disse store lastebilene og 
vogntogene skape støy, spesielt når de gir gass og skal ut av krysset eller senere i den 
nye rundkjøringen ved IKEA. En mulig løsning kunne være en egen av/påkjøring ved 
ASKO forbeholdt for tungtransport. Da ville trafikkproblemet gjennom Vestby blitt 
betydelig mindre. 
 
Naboen har forståelse for at kommunen ikke kan sette opp et støygjerde nå før den nye 
veien er på plass, men ber om at problemet tas på alvor og at det legges inn i planene. 
 
Rådmannens vurdering 
Det er riktig at boligene ved Nordbyveien 5-25 ligger i rød støysone, jf. støyanalysen, 
planforslagets vedlegg 16. Støyanalysen for IKEA viser at støy i området vil bli noe 
bedre som følge av IKEAs etablering, da et nytt varehus vil skjerme for støy fra E6. Det 
er likeledes ventelig at det som følge av planarbeidet vil bli fastsatt en lavere 
fartsgrense på Osloveien, noe som også vil medvirke til å begrense støy i området.  
 
På tross av ovenstående tiltak vil boligene imidlertid fortsatt være særdeles støyutsatte. 
Regulering av et eventuelt støygjerde ligger ikke innenfor sentrumsplanens 
avgrensning. Kommunens byggesaksavdeling vil følge opp denne problemstillingen og 
svare direkte på denne henvendelsen. Det må vurderes om byggene evt. ikke er 
tilfredsstillende bygget i forhold til støy og evt. hva som er årsaken til dette.  
 
Steinar Haagensen, Soleveien 37 
Naboen mener at planene ignorerer kjøretøytrafikken fra Kroerveien. Trafikken herfra 
har ingen alternative veier som kan benyttes.  
 
Naboen mener at forslaget om å gjøre eksisterende veier om til mer bymessige gater, 
herunder fjerningen av tre effektive rundkjøringer, vil skape trafikkaos i Vestby sentrum. 
Naboen mener derfor at det må gjøres tiltak som ivaretar fremtidens økende biltrafikk. 
Naboen foreslår på denne bakgrunn at det etableres en ringvei fra Kroerveien nord for 
Vestby videregående skole og vestover mot Norwegian Outlet.  
 
Naboen gjør oppmerksom på at bussgater prosjektert med seks meters bredde, med 
opphøyet fortau på begge sider, er for smalt til at to busser kan møtes. Ifølge naboen er 
det i dag problematisk for busser å møtes på strekningen mellom Vestby stasjon og 
broen ved Vestbyveien/Garderveien. Basert på svingradius og bussenes bredde mener 
naboen at «bussgatene» i kryss bør ha en bredde på minimum 8 meter. Bredden bør 
vurderes i forhold til radius på veisving – jo krappere bussen må svinge desto bredere 
må veien være.  
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Naboen mener ikke at inntegnete biler på gatesnittene i gateplanen, planforslagets 
vedlegg 5, er vist med reell bredde. Det gjøres oppmerksom på at en Volkswagen 
Beetle ser ut til å være vist med en bredde på 1,5 meter, mens denne egentlig er 1,8 
meter bred. Bussene ser ut til å være tegnet med bredde på 2,1 meter mens de reelt er 
2,55 meter brede. Ifølge naboen medfører dette at skissene gir et feilaktig inntrykk, og 
at det vises mer plass i nye gater enn det faktisk vil bli. Naboen mener derfor at 
gatebredder bør tilpasses virkeligheten. 
 
Rådmannens vurdering 
Rådmannen har basert sitt forslag til ny gatestruktur på trafikkanalyser (vedlegg 8 og 9) 
som er utarbeidet av ekstern fagekspertise og godkjent av Statens vegvesen. 
Trafikkanalysene viser at nye tiltak ikke vil skape trafikkaos i Vestby sentrum. Med den 
utbyggingen det planlegges for i Vestby sentrum, vil det ikke være behov for en ringvei 
fra Kroerveien til Norwegian Outlet.  
 
Det er riktig at rutebussene i Vestby har en bredde på 2,55 meter. Med 
kjørebanebredde på 6,5 meter vil det være fult mulig for to motgående busser å passere 
hverandre (6,5 meter er anbefalt minimumsbredde for gater med busskjøring i henhold 
til Statens vegvesens «Kollektivhåndboka» - Håndbok V123). Kirkeveien (V2) er på 
denne bakgrunnen utvidet til 6,5 meters kjørebanebredde. Krysset 
Støttumveien/Sentrumsveien/Vestbyveien (V5/V6/V7) var i planforslaget foreslått noe 
for smalt i forhold til bussenes svingradius. Krysset er utvidet noe, se også avsnittet 
«Trafikk og gatenett» under vurderinger. Det er i kurvaturene for øvrige aktuelle kryss 
for buss tatt høyde for bussenes svingradius.  
 
Det er for øvrig gjort flere justeringer på gatebredder regulert i planen, se avsnittet om 
«Trafikk og gatenett» under vurderinger.  
 
Sigbjørn Ludvigsen, Gamle Støttumvei 3 
I arealoversikten som inngår i planbeskrivelsen er boligene i Støttumveien (felt B6) lagt 
på åtte etasjer. Naboen mener at dette vil skape et brutalt skalaforhold til 
bakenforliggende eneboligbebyggelse.  
 
Eneboligene i Gamle Støttumvei ligger lavt i terrenget og har ingen utsikt mot vest. 
Dersom områdeplanen realiseres vil nedre eneboliger langs med Støttumveien miste 
vesentlig utsyn, da det per i dag er utsyn over eksisterende næringsbygg («Asola-
bygget»). Ved høy bebyggelse innenfor felt B6 vil alt utsyn forsvinne og nedre husrekke 
vil ligge mange etasjer lavere enn terrenget. Naboen mener derfor at det i felt B6 bør 
bygges småhusbebyggelse eller mindre leiligheter som passer til eksisterende 
omgivelser. Eksisterende næringsbygg innenfor felt B6 tilsvarer tre etasjer. Naboen 
mener derfor at det bør settes en maksimal byggehøyde på tre etasjer.  
 
Plassering av blokker så nærme Gamle Støttumvei som det legges opp til, og med en 
høyde på åtte etasjer, vil virke påtrengende og gi direkte innsyn til eksisterende 
eiendommer. Også solforholdene vil bli vesentlig forringet – da spesielt morgensol både 
vår og høst. Naboen mener derfor at foreslåtte regulering vil medføre en 
verdiforringelse av både eiendommen og beboernes livskvalitet.  
 
Naboen mener ikke at det finnes noen redegjørelse eller begrunnelse for hvorfor 
blokkene skal være av en slik størrelse og volum og naboen mener således at forslaget 
er i strid med eksisterende reguleringsplaner og bebyggelse i området. Naboen 
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poengterer at det virker til at det i planforslaget ikke er tatt hensyn til eksisterende 
boliger i Gamle Støttumvei.  
 
Naboen ønsker videre å påpeke behovet for at det gjøres støyberegninger for 
eksisterende boliger. Økt trafikk vil medføre forurensning og mer støy som vil skade det 
eksisterende bomiljø. Ny bebyggelses plassering mot Gamle Støttumvei vil trolig danne 
en «lydsluse» som vil forsterke trafikkstøyen mot eksisterende naboer.  
 
Det er i dag mange skolebarn og barn generelt som daglig passerer gjennom området. 
Trafikken går i dag betydelig raskere enn gjeldende fartsgrense. Naboen ønsker derfor 
at fartsgrensen settes til 30 km/t og at det etableres fartsdumper for å redusere 
trafikkfare og trafikkstøy.  
 
Naboen er ikke imot utbyggelse og fortetting av Vestby sentrum, men det gjøres 
oppmerksom på at det vil være mulig å fortette med boliger i en helt annen målestokk 
som ikke vil gå på bekostning av eksisterende bebyggelse i området.   
 
Rådmannens vurdering 
Vestby sentrum er i Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus pekt ut 
som en prioritert lokal by. Dette innebærer at Vestby skal vokse med flere tusen nye 
innbyggere i løpet av de kommende tiår. Rådmannen mener derfor at man som 
bosittende så sentralt i et utviklingsområde og kollektivknutepunkt må forvente en viss 
utvikling.  
 
Det var i planforslaget lagt opp til at det innenfor felt B6 kunne bygges maksimal ni 
etasjer tilsvarende 27 meter og minimum fem etasjer tilsvarende 15 meter. Det er i 
bestemmelsene presisert at det maksimal kan bygges åtte etasjer (24 meter) mot 
Gamle Støttumveien (V3). Takkonstruksjon på inntil 1,5 meter vil da komme i tillegg. Se 
også avsnittet om «Byggehøyder» under vurderinger. Det er i planbestemmelsene satt 
krav om varierte byggehøyder, og det må i detaljreguleringsplanen for felt B6 sees 
nærmere på en differensiering av høyder, hvor bebyggelsen skaleres ned fra de 
lavereliggende arealer nærmest jernbanen mot høyere liggende terreng nærmest 
Gamle Støttumvei.  
 
Ny bebyggelse i felt B6 vil ha noen betydning for morgensolen for eksisterende 
eneboliger, se for øvrig solstudiene i vedlegg 6.  
 
Eksisterende eneboliger i Gamle Støttumvei ligger i dag i gul støysone, jf. støyanalysen, 
vedlegg 16. Årsdøgntrafikk (ÅDT) for Gamle Støttumvei er i dag (2014) på omkring 
2000 biler. I 2025 forventes denne steget til 3100 – dvs. med utbygging i felt B6. Både i 
dag og i fremtiden vil Støttumveien og Gamle Støttumveien således være blant de 
lavest trafikkerte veier i Vestby sentrum. Rådmannen vurderer på denne bakgrunn at en 
eventuell økning av støy vil være helt minimal.  
 
Ny gatestruktur med brede fortau og sykkelfelter vil sikre vesentlig tryggere skolevei for 
barn i området.  
 
Elisabeth Aune, Gamle Støttumvei 5 
Naboen mener at det legges opp til en for høy byggehøyde innenfor felt B6. Naboen 
mener at nye høye bygninger her vil forringe verdien av boligen i Gamle Støttumvei 5.  
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Rådmannens vurdering 
Se rådmannens vurdering av merknad fra Sigbjørn Ludvigsen, Gamle Støttumvei 3.  
 
Svein Grønli, Kroerveien 23 
Naboen mener at dette er en fin plan, og at det er bra at det er foreslått at stasjonen, 
Thorvaldsengården, Grøstad gård og Rådhuset reguleres til bevaring. Naboen 
bemerker at det åpnes opp for at meieriet (9/27) kan rives. For å få en helhet i området, 
mener naboen at en eventuelt ny bygning på denne tomten bør bli liten. Naboen mener 
derfor at det bør tas like mye areal på begge sider av Sentrumsveien i forbindelse med 
utvidelse av denne.  
 
Rådmannens vurdering 
Det er riktig at det åpnes opp for at det gamle meieriet på eiendommen 9/27 kan rives. 
Eiendommen 9/27 er regulert i felt S3. I felt S3 er det satt krav om byggehøyde på 
mellom 11 og 17 meter. Dette tilsvarer 3-5 etasjer med krav om en aktiv første etasje på 
minimum 4,6 meter. I tillegg kan det i detaljreguleringen vurderes takkonstruksjon på 
inntil 1,5 meter. Krav til høyder for S3 er satt i henhold til eksisterende høyde på 
Thorvaldsengården som er på cirka 11,5 meter. Det vil ikke kunne bygges med høyde 
på 17 meter innenfor hele S3, og rådmannen mener derfor at foreslåtte høyder vil gi en 
bygningshøyde på ny bebyggelse som er godt tilpasset Thorvaldsengården.  
 
Rådmannen ønsker at det åpnes opp for at det kan bygges en ny bygning i felt S3 
mellom Thorvaldsengården og Sentrumveien. Dersom Sentrumsveien flyttes lengre mot 
vest, vil det vanskeliggjøre etablering av ny bebyggelse her. Rådmannen mener at 
tomtens plassering ved stasjonen og rådhuset gjør denne til en av de mest sentrale 
tomter i Vestby sentrum. Ny bebyggelse her vil for øvrig bidra til at det skapes et mer 
reelt gateløp i Kroerveien, som er en av de viktigste aksene i denne nye planen.  
 
Sjur Erik Kvåle, Tømmersvendens vei 7 
Naboen mener at 6.750 nye leiligheter i Vestby sentrum i tillegg til 1.450 leiligheter på 
Sole skog – til sammen 8.000 nye leiligheter – vil gi en uansvarlig voluminøs utbygging. 
Med to personer per leilighet vil maksimal utbygging føre til cirka 16.000 nye 
innbyggere. På informasjonsmøtet den 8.9.2016 ble det opplyst at kommunen ønsker 
seg et «bilfritt» sentrum og at utbyggere skal kunne kjøpe seg fri fra plikt til 
opparbeidelse av parkeringsplasser. Ifølge naboen legges det opp til at nye gater skal 
være på 4,5 meter, noe som naboen mener er for smalt til at to biler kan møtes. Naboen 
viser videre til at det skal være forbudt å parkere langs gatene i sentrum og at 
snøbrøyting og deponering vil bli et stort problem. Ifølge naboen må dette føre til et 
trafikalt selvmord. Slik naboen forstår byggehøydene som det er lagt opp til, ønsker 
kommunen at det bygges en «barcodeby» rundt Vestby stasjon.  
 
Naboen mener at det er ønsketekning å tro at familier vil flytte på landet uten å ha bil, 
da der i dag er få togavganger i helgene, og heller ikke tilgang til buss for pendling til 
Oslo i arbeidsuken. 
 
Å planlegge for 8.000 nye leiligheter i Vestby sentrum uten å ta hensyn til belastningen 
på kollektivtransporten til Oslo er ifølge naboen en ansvarsfraskrivelse som savner 
sidestykke.   
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Rådmannens vurdering 
Det er riktig at hele sentrumsplanen åpner opp for inntil cirka 6.800 nye leiligheter. Dette 
er imidlertid i et svært langt perspektiv. Rådmannen har lagt til grunn at det innenfor 
cirka 10 år vil bli bygget rundt 200.000 m2 BRA. Dette utbyggingspotensialet er vurdert 
å utgjøre cirka 2.000 leiligheter (med en boligandel på 80 % og leilighetsstørrelse på 80 
m2). Rådmannen ønsker en vesentlig fortetting i Vestby sentrum, og en slik utbygging 
vil være i tråd med regionale og nasjonale føringer, herunder den nylig vedtatte plan for 
areal og transport i Oslo og Akershus. Se også planbeskrivelsens avsnitt om 
«overordnede føringer og retningslinjer» og «Grad av utnytting».  
 
Det virker på rådmannen som om at naboen har misforstått ordningen om frikjøp av 
parkeringsplasser. Det er ikke slik at utbyggere ikke har plikt om opparbeidelse av 
parkeringsplasser. Alle utbyggere har krav om å bygge parkeringsplasser (i hovedsak 
under bakken), men det åpnes via frikjøpsordningen opp for at parkeringen kan samles i 
felles parkeringsanlegg istedenfor at det opparbeides mange mindre private anlegg på 
hver enkelt tomt. Midlene som kommer inn via frikjøpsordningen kan bare brukes til 
opparbeidelse av parkering. Se også avsnittet om parkering under vurderinger.   
 
I de gatene hvor det skal kjøre buss er det regulert minimum 6,5 meters 
kjørebanebredde. Øvrige gater med toveiskjøring reguleres med minimum 5 meters 
kjørebanebredde. Se for øvrig avsnittet «Trafikk og gatenett» under vurderinger.  
 
Det er ikke riktig at planen forbyr gateparkering. Det legges opp til at det kan etableres 
gateparkering langs Garderveien (V8), Sentrumsveien (V11), Mølleveien (V15-V17), 
Støttumveien/Støttumkroken (V26-V28) og areal avsatt til korttidsparkering (PA3) 
mellom Kroerveien (V13 og Stasjonsboren (GS1). Innenfor byggefeltene vil inntil 5 % av 
krevde parkeringsplasser i tillegg kunne opparbeides på bakkeplan. Se også avsnittet 
om parkering under vurderinger, samt planbeskrivelsens forklaring av fremtidig 
organisering av parkering.  
 
System for vintervedlikehold må vurderes i forbindelse med detaljreguleringsplaner. 
Rådmannen mener at mange nye plasser, parker og grøntarealer sikrer nye arealer 
som på vinterstid kan benyttes til oppbevaring av snø.  
 
Trafikkforhold er vurdert inngående som en del av utarbeidelsen av planforslaget. Se 
trafikkanalysene vedlegg 8 og 9.  
 
I mesteparten av sentrumsområdet åpnes det opp for 5-6 etasjer. Langs stasjonen kan 
det bygges noe høyere. Også dette er i tråd med nasjonale og regionale føringer. 
Rådmannen oppfatter ikke dette som en «barcodeby».   
 
Fortetting omkring Vestby stasjon vil tilrettelegge for at flest mulig pendler til Oslo med 
tog. Det er god kapasitet på toget i dag, og i fremtiden vil det bli kortere reisetid og flere 
avganger fra Vestby stasjon. Det går i dag også en buss (590E) fra Vestby stasjon til 
Oslo (Ryen). Se planbeskrivelsen for en nærmere beskrivelse av dette.  
 
Ragne og Tore Støkken, Sentrumsveien 2 
Det legges i planforslaget opp til at gårdstunet på Grøstad gård (9/21) reguleres til 
bevaring. Videre foreslås det at Sentrumsveien skal utgjøre en del av veinettet betegnet 
som Vestbyloopen, med en totalbredde på 20 meter fordelt på kjørebane, sykkelfelt, 
fortau og beplantningssone. Opparbeidelse av den nye Sentrumsveien vil føre til et 
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vesentlig inngrep i hagen på Grøstad gård og Grøstadparken («Minneparken»). 
Naboene ber derfor om at det gjøres en revurdering av denne løsningen. Helt konkret 
ønsker naboene at traséen flyttes fem meter lenger mot syd. Naboene mener at dette 
vil føre til en vesentlig besparelse av den lille rest av parken som gjenstår omkring 
kulturområdet i gamle sentrum. Samtidig vil dette øke støysonen mellom Sentrumsveien 
og kulturminnet Grøstad gård og redusere inngrepet i Grøstadparken.  
 
Rådmannens vurdering 
Se rådmannens vurdering fra 1. gangs behandling av saken (saksfremleggets side 13).  
 
Istvan Bencze, Støttumveien 12 
Det er i rådmannens planforslag datert 5.8.2016 lagt inn en gang- og sykkelvei over 
eiendommene 8/395 og 8/104 (Støttumveien 12 og 14). Formålet antas å være å knytte 
sammen gangveien ved Gamle Støttumvei med Støttumkroken og dermed forkorte 
gangavstanden til jernbanestasjonen.  
 
For Støttumveien 12 vil dette forslaget medføre at tomtearealet reduseres og gang- og 
sykkelveien beslaglegger det mest aktuelle området for plassering av garasje. I tillegg 
vil gang- og sykkelveien skape ulemper ved innsyn i vinduer og uteområder. 
 
Naboen mener at det allerede er en fullgod adkomst fra nevnte gangvei via Gamle 
Søttumvei og Støttumveien til Støttumkroken. Denne eksisterende veien er cirka 58 
meter lengre enn ny foreslått trasé. Den eksisterende veien mangler gang- og sykkelvei 
langs Gamle Støttumvei. Naboen gjør oppmerksom på at trafikken i området er minimal 
og at behovet for gang- og sykkelvei derfor ikke anses å være tilstede. Naboen mener 
at det imidlertid er fullt mulig å bygge gang- og sykkelvei langs Gamle Støttumvei, hvis 
dette er ønskelig. Dette vil medføre cirka 47 meter med gang- og sykkelvei. Forslåtte 
gang- og sykkelvei over eiendommene i Støttumveien 12 og 14 vil medføre cirka 47 
meter ny gang- og sykkelvei. Naboen mener derfor at kostnadene for ny løsning 
sannsynligvis vil være mye høyere enn etablering langs Gamle Støttumvei.  
 
En utvidelse av Gamle Støttumvei med gang- og sykkelvei vil ha betydelig mindre 
negative konsekvenser for naboen, og naboen mener derfor ikke at det lille som spares 
i gangavstand kan forsvare de ulempene som tiltaket vil medføre for eiendommene i 
Støttumveien 12 og 14. Videre mener naboen heller ikke at den lille besparelsen i 
gangavstand kan forsvare de økte kostnader som tiltaket vil medføre.  
 
Rådmannens vurdering 
Rådmannen mener at ny gang- og sykkelvei (GS9) mellom Støttumveien 12 og 14 er et 
viktig tiltak for å knytte ny gatestruktur i Vestby sentrum til gang- og sykkelnettet ved 
Vangtunet og Randemjordet. Denne nye gang- og sykkelforbindelsen vil skape en 
direkte forbindelse for gående og syklende fra Vestby stasjon til eksisterende gang- og 
sykkelvei som går parallelt med Casper Erlandsens vei. Rådmannen mener at det er 
sannsynlig at dette kan bli den foretrukne gang- og sykkelforbindelsen fra hele Randem-
området til stasjonen og til Vestby skole. 
 
Ny gang- og sykkelvei vil i hovedsak ligge på eiendommen i Støttumveien 14 (8/104) og 
gå nærmest denne eneboligen. Rådmannen gjør oppmerksom på at kommunen ikke 
har mottatt noen innvendinger til tiltaket fra denne naboen.  
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Bernt Magnus Berntzen, Vestbyveien 1 
Vestbyveien 1 («Mørkbutikken») er i gjeldende reguleringsplan (Vestby stasjon, 
innfartsparkering, vedtatt 10.5.2010) regulert til bevaring. Grunneier ønsker at gjeldende 
bevaringsstatus videreføres i områdereguleringsplanen.  
 
Grunneier mener at områdeplanen for Vestby sentrum vil forringe bygningens 
anvendelighet betraktelig. Grunneier mener ikke at det lengre vil være mulig å benytte 
eiendommens første etasje til butikk/salong dersom områdereguleringen realiseres.  
 
Det er i planen lagt inn et midlertidig anleggs- og riggområde tett inn til eiendommen. 
Grunneier mener, at det i perioden hvor dette arealet benyttes, vil være utelukket å 
benytte eiendommens lokaler, da anleggsområdet vil berøre det mest sentrale 
parkeringsområdet foran inngangspartiet til bygningen.  
 
Den nye Sentrumsbroen (V3) foreslås hevet med cirka en meter. Grunneier mener at 
dette vil redusere og ødelegge de estetiske forutsetninger som næringsvirksomheten i 
Vestbyveien 1 er avhengig av.  
 
Videre viser grunneier til at foreslåtte rampe til utvidet Vestby stasjon «skjærer» inn i 
eiendommen. Grunneier har ikke fått noen skriftlige dokumenter som viser til at 
bygningen skal rives, og dersom dette skulle være aktuelt, gjør naboen oppmerksom på 
at dette vil gå på tvers av tidligere vedtak hos Akershus fylkeskommune. Grunneier spør 
i denne sammenheng om det vil være aktuelt at Vestby kommune på et senere 
tidspunkt vil fremme krav om innløsning av bygningen.  
 
Det har siden 1904 vært forretningsdrift i Vestbyveien 1. Grunneier ønsker at 
eiendommen også i fremtiden skal benyttes til næringsvirksomhet. Fra begynnelsen av 
forrige århundre og frem til nå, har kundene som handlet/handler i denne bygningen 
hatt den bekvemmelighet å kunne kjøre rundt om bygningen. Grunneier mener at dette 
er et klart fortrinn hva angår parkering og snørydding, og grinneier ønsker dermed at 
dette opprettholdes.  
 
Grunneier vil på sikt kontakte juridisk bistand dersom foreslåtte regulering ønskes 
gjennomført.  
 
Rådmannens vurdering 
«Mørkbutikken» ligger på en av de viktigste tomtene for nytt stasjonsområde i Vestby. 
Bygningen ligger delvis innenfor areal avsatt til ny rampe fra Sentrumsbroen (V3) til ny 
plattform ved stasjonen. Samtidig må Sentrumsbroen heves minimum med én meter, 
hvilket vil bevirke at «Mørkbutikken vil bli liggende mer enn to meter under 
Vestbyveien/Sentrumsbroen/ny rampe til stasjonen. Rådmannen mener på denne 
bakgrunn at en bevaring av «Mørkbutikken» vil være svært uheldig og ødeleggende for 
ny plass på Sentrumsbroen. Sentrumsbroen oppfattes av rådmannen som det viktigste 
enkelttiltak i Vestby sentrum.  
 
Rampen, som «skjærer» inn i eiendommen i Vestbyveien 1, vil først være aktuell å 
bygge når/hvis Vestby stasjon i fremtiden skal utvides med en ekstra plattform. Det 
foreligger ingen konkrete planer om dette, men sentrumsplanen sikrer at arealer i 
fremtiden er avsatt til dette. En eventuell innløsning av eiendommen vil først være 
aktuell dersom eiendommen ikke er utviklet i henhold til planen, før det eventuelt blir 
aktuelt å utvide Vestby stasjon.  
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Midlertidig anleggsområde var i planforslaget lagt inn i en del eksisterende bebyggelse. 
Dette var ikke hensikten og feilen har blitt rettet både for Vestbyveien 1 og øvrig 
eksisterende bebyggelse som i høringsforslaget var tegnet inn i dette området. Se også 
avsnittet om «Midlertidig anleggs- og riggområde» under vurderinger.  
 
Eiendommen er regulert til sentrumsformål og vil derfor fortsatt kunne benyttes til 
forretning/næringsvirksomhet. Sentrumsplanen inneholder ingen gjennomføringsplikt, 
men rådmannen vil anta at det med ny utnyttelse vil være attraktivt for utbyggere å 
bygge nytt på denne sentralt beliggende eiendom.  
 
Se aktuelle avsnitt under vurderinger for forhold om parkering. 
 
Etter offentlig ettersyn 
Det har etter offentlig ettersyn vært dialog mellom kommunen og instanser som har 
fremmet innsigelse til planen. På bakgrunn av endringer gjort i planen vil innsigelsene 
fra NVE, Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Jernbaneverket trolig bli trukket.  
 
Kommunen har i dialog med Akershus fylkeskommune forsøkt å komme frem til en 
løsning angående bevaring av nyere tids kulturminner. Dette har imidlertid ikke vært 
mulig. Planen legges derfor frem for sluttbehandling med uløst innsigelse fra Akershus 
fylkeskommune.  
 
2. VURDERING 
Det er på bakgrunn av merknader innkommet i løpet av høringsperioden gjort en rekke 
endringer i planforslaget. Ikke alle kommentarer og merknader har blitt tatt til følge. I 
dette avsnittet beskrives og vurderes endringer som er gjort i planen. I tillegg til det som 
er beskrevet under, er det også gjort enkelte mindre justeringer i kart og bestemmelser 
som språklige redigeringer/justeringer, presiseringer, oppretting av feil o.l. 
 
Mindre justeringer og karttekniske endringer  
Etter offentlig ettersyn av planen har det vist seg nødvendig med en rekke mindre 
justeringer i planforslaget. Følgende mindre endringer er gjort på plankartet: 

- Plangrensen ved B12 (mot Idrettsveien) er justert i henhold til eksisterende 
eiendomsgrenser.  

- Formålsgrensen mellom felt B12 og B13 er justert slik at denne følger gjeldende 
eiendomsgrense. Dette betyr at et areal på i underkant av 1.500 m2 flyttes fra felt 
B13 til felt B12.  

 
Endring av formål og feltnavn 
Det er gjort noen endringer i regulerte formål og oppdeling av felter. Dette betyr at en 
del felter har fått nytt navn. Følgende justeringer er gjort: 

- Vestby Mølle (9/190) var i høringsforslaget benevnt F/K/T1, men er i reviderte 
planforslag foreslått regulert til sentrumsformål (jf. rådmannens vurdering av 
merknad fra Vestby Mølle). Nytt feltnavn for Vestby Mølle er S21.  

- Feltet som i høringsforslaget var benevnt S13 er i revidert planforslag oppdelt i to 
feltnavn. Nytt felt S22 omfatter bare eiendommen Vestbyveien 1 (8/11), mens felt 
S13 er innskrenket til bare å omfatte innfartsparkeringsplassen (8/36 og 8/548) 
som er eiet av Jernbaneverket samt Støttumveien 5 (8/37) som er i privat eie. 
Denne endringen er gjort for å gjøre det enklere å etablere et nytt bygg innenfor 
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felt S22. Rådmannen mener at det vil være viktig å få til ny bebyggelse her, slik 
at det kan skapes en attraktiv plass på Sentrumsbroen (V3).  

- Stasjonsbygningen og pakkhuset var i planforslaget regulert til formålet 
holdeplass/plattform. Rådmannen ønsker at bygningene er i bruk, og foreslåtte 
formål var ikke i tråd med dagens situasjon, jf. merknad fra Rom Eiendom. 
Bygningene med arealer omkring er derfor i nytt forslag regulert til 
sentrumsformål og jernbaneformål. På plankartet er feltet markert som 
sentrumsformål (S23). Feltet er på totalt 871 m2. 

- Et belte med bredde på 20 meter sør for Sentrumsveien foreslås regulert til 
sentrumsformål (S24). Totalt areal for dette feltet er på 4.082 m2. Feltet B/T1 er 
redusert med tilsvarende størrelse.  

 
Rekkefølgebestemmelser 
Det er ikke gjort endringer i rekkefølgekravet om felles infrastruktur som skal inngå i 
finansieringsmodellen. Dvs. at det fortsatt er V1-V6, V8, V9, V11, V13, GS1, P1-P4, G1 
og T1 som vil bli lagt til grunn for denne modellen. Finansieringsmodellen vil bli 
behandlet som en særskilt sak, som ventelig vil bli lagt ut på høring i 
november/desember med etterfølgende vedtak i kommunestyret i januar/februar. 
 
Det er tilføyet til de øvrige rekkefølgebestemmelsene at dersom avkjøring direkte til V10 
godkjennes, skal V10 opparbeides eller være sikret opparbeidet før det gis tillatelse til 
utbygging i S20. Det er videre gjort noen endringer i forhold til at felt har endret navn, 
blitt delt og etter en konkret vurdering har enkelte felt fått justert de individuelle krav til 
opparbeidelse av infrastruktur.  
 
Krav om detaljregulering 
Det var ved en feil ikke skrevet inn i reguleringsbestemmelsene at det ikke kreves 
detaljregulering for nye offentlige veier og jernbane. Det er i bestemmelsene presisert at 
opprettelse av ny grunneiendom som omfatter et helt formålsområde tillates uten 
detaljplan samt at dersom det ikke er utarbeidet teknisk detaljplan for veien godkjent av 
veieier, skal denne inngå i detaljreguleringen. 
 
Under krav til detaljplaner er det tilføyet at det i disse også skal vurderes løsninger for 
høyder, fasader mot byrom, byggegrenser, tiltak mot flomfare, trafokiosker m.m. Videre 
er det spesifisert at det som hovedregel skal planlegges for at renovasjonsløsninger 
legges under bakken og at trafokiosker plasseres inne i bygninger. I felt for kun boliger 
kan trafokiosker plasseres i dagen.  
 
Trafikk og gatenett 
Statens vegvesen har ønsket at det langs gater med busstrafikk etableres sykkelvei 
adskilt fra biltrafikk med møblerings-/beplantningssone. Dette var i høringsforslaget 
foreslått langs deler av busstraséene. Rådmannen har vurdert at dette er 
hensiktsmessig. For å få et sammenhengende, forutsigbart og mest mulig trygt nettverk 
av sykkelveier, har rådmannen valgt å legge sykkelvei langs samtlige gater, dvs. 
mellom regulert fortau og møblerings-/beplantningssone. Samtlige gater i 
områdereguleringsplanen er således revidert i henhold til dette. I gater hvor det legges 
opp til gateparkering (særlig Garderveien (V8) og Sentrumsveien (V11)) vil denne 
løsningen også skape minst mulig konflikt mellom syklister og biler. Dette betyr i praksis 
at det i denne planen legges til rette for «sykkelveier» og ikke «sykkelfelt». 
Sykkelveiene må tydelig adskilles fra fortau enten ved bruk av nivåforskjell med 
kantstein eller oppmerket rød asfalt.  
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Det legges opp til at det skal kjøre busser i Senterveien (V6) og videre i Vestbyveien 
(V7) mot nord og tilbake samme vei. Krysset Støttumveien/Senterveien/Vestbyveien 
(V5/V6/V7) var i planforslaget foreslått noe for smalt i forhold til bussenes svingradius. 
På bakgrunn av merknad fra Statens vegvesen er krysset utvidet i henhold til 
«Kollektivhåndboka» (Håndbok V123). Av denne fremgår det at sporingskurve for 13 
meters buss bør ha en minimum ytre svingradius på 14-15 meter. Svingradier som de 
fremkommer i håndboken er lagt til grunn for utvidelse av den nordlige delen av dette 
krysset.  
 
På bakgrunn av merknader fra Statens vegvesen og Ruter er følgende 
kjørebanebredder utvidet i forhold til planforslaget (se også rådmannens vurdering av 
disse merknader): 

- Garderveien (V8) og Vestbyveien (V4) er utvidet fra 4 til 5 meters 
kjørebanebredde. For å få «riktig» kurvatur i Vestbyveien (V4) er det for øvrig 
gjort noen mindre justeringer på vestsiden av veien.   

- Kirkeveien (V2) er utvidet fra 6 til 6,5 meters kjørebanebredde.  
- For å få «riktig» kurvatur i krysset Garderveien (V8) og Sentrumsbroen (V3) er 

krysset utvidet noe i innersvingen mot felt S5.  
 
Mølleveien (V15) er justert noe, slik at formålsgrensen for fortau følger fasaden til 
Vestbytorget (11/29).  
 
For å tilpasse «Stasjonsbroen» (GS1) til tenkt utbygging innenfor B6, samt for å gjøre 
«restarealet» G2 mer attraktivt og brukbart, er det gjort en justering av traséen for 
Stasjonsbroen, med regulering av små plasser omkring denne. Dette i henhold til 
innspill fra Støttumveien 7 (se også rådmannens vurdering av pågjeldende merknad).  
 
For å få til robust beplantning med mulighet for å etablere allé, er 
møblerings/beplantningssonen utvidet fra to til tre meter langs følgende veier: 

- Kirkeveien (V1 og V2). 
- Osloveien (V10).  

 
Veien V26/V27 var i planforslaget tegnet inn med relativt bratte stigningsforhold. I tillegg 
var traséen lagt via et eksisterende teknisk bygg eiet av Jernbaneverket, og tre regulert 
til bevaring lå i regulert nytt fortau. Traséen er i reviderte planforslag justert noe, slik at 
stigningen blir mindre og det tekniske bygg samt treet kan bevares.  
 
Langs Osloveien (V1 og V10) har Statens vegvesen ønsket at det sikres tilstrekkelig 
med areal til at det i fremtiden er mulig med en eventuell utvidelse av Osloveien til fire 
felter. For å sikre dette, er det på begge sider av broen over jernbanen regulert inn 
arealer til «annen veggrunn – tekniske anlegg».  
 
Flettefeltet i påkjøringen til E6 nordgående retning (innenfor V1) er i reviderte 
planforslag forlenget helt til vestlige planavgrensning. Dette for å sikre et lengre og mer 
oversiktlig flettefelt til E6.   
 
Områdearealer 
Justerte kryss, gatebredder og møblerings-/beplantningssone betyr at områdeareal for 
noen felter er redusert eller utvidet noe. Noen felter er også justert i henhold til 
eiendomsgrenser. Følgende felter er berørt av justeringene: 
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Felt Areal høringsforslag i 

m2 
Areal sluttbehandling i 
m2 

Endring i m2 

S5 985 949 -36 

S6 4.417 4.371 -46 

S8 4.226 4.170 -56 

S10 6.590 6.639 49 

S11 2.664 2. 615 -49 

S13 (og S22) 5.901 5.907 6  

S17 7.094 6.951 -143 

S19 13.141 13.044 -97  

S20 27.699 27.373 -326  

S23 Nytt felt 871 871 

B3 8.712 8.511 -201 

B4 4.623 4.565 -58 

B5 6.549 6.466 -83 

B6 14.391 14.631 240 

B7 646 637 -9 

B9 7.931 7.924 -7 

B12* 23.677 25.186 1.509 

B13* 25.637 24.170 -1.467 

Samlet   97 

*Jf. «Mindre justeringer og karttekniske endringer».  
 
Rådmannen mener at disse justeringer er av mindre karakter, slik at det ikke har vært 
behov for en ny høringsrunde. I tillegg er flere av justeringene gjort på bakgrunn av 
merknader fra berørte grunneiere. En samlet revidert oversikt over arealer, 
utnyttelsesgrader og høyder finnes i justerte planbeskrivelse, tabell 6.  
 
Grad av utnytting 
Rådmannen mener at feltet S12 kan tåle en relativt høy utnyttelse, da dette ligger tett 
inn til jernbane, og har stor nivåforskjell opp til Kirkeveien (V2). Feltet er også vist med 
en høy utnyttelse i volumstudiet, vedlegg 6. Rådmannen har derfor valgt å imøtekomme 
grunneiers ønske om at %-BRA heves fra 325 % til 350 %. Dette betyr at det kan 
bygges cirka 18.876 m2 hvilket er rundt 1.300 m2 mer enn det som høringsforslaget la 
opp til.  
 
Vestby mølle var i planforslaget regulert med en %-BRA på 250 % tilsvarende en 
maksimal BRA på 10.125 m2. Dette var noe lavt satt i forhold til tilgrensende 
eiendommer, og Vestby Mølle har derfor ønsket at dette heves noe. Rådmannen er 
enig i at utnyttelsesgraden i høringsforslaget var noe lav i forhold til eiendommens 
sentrale plassering. I reviderte planforslag er %-BRA derfor hevet til 325 % tilsvarende 
13.163 m2.  
 
For nytt felt S22 er grad av utnytting på 420 %-BRA videreført fra det som lå inne for 
feltet S13 i høringsforslaget. Dette vil muliggjøre et bygg på tomten på nesten 4.500 m2.  
 
For nytt felt S23 er det skrevet i bestemmelsene at utnyttelsesgrad avklares i en 
eventuell detaljreguleringsplan.  
 



 
 

Vestby kommune  
Vår ref.: 15/02801 

 
Side 82 av 89 

 

Nordby gård (11/1) er i revidert planforslag oppdelt i to felter – S24 og B/T1. %-BRA var 
i høringsforslaget satt til 200 % for hele feltet, tilsvarende 39.796 m2. Hensikten med å 
regulere inn feltet S24 er å skape en bygate i Sentrumsveien med bymessig bebyggelse 
på begge sider av veien. Rådmannen mener derfor at felt S24 kan tåle noe høyere 
utnyttelse. S24 har et areal på 4.082 m2 og er i revidert planforslag foreslått med en %-
BRA = 300 %, hvilket tilsvarer feltene S8 og S9 på motsatte side av Sentrumsveien. 
Dette gir et utbyggingspotensial i felt S24 på 12.246 m2. Utnyttelsesgrad for feltet B/T1 
er fastholdt i tråd med høringsforslaget. Dette betyr at samlet utbyggingspotensial for 
hele eiendommen er hevet til 43.878 m2 – dvs. cirka 4.000 m2 mer enn det som 
høringsforslaget la opp til.  
 
For øvrige felter er høringsforslagets grad av utnytting videreført i endelig planforslag.  
 
Nye krav til grad av utnytting er vist i nedenstående tabell. Tabell 6 i planbeskrivelsen er 
også oppdatert i henhold til dette.  
 
Feltnavn %-BRA maks Maks BRA m2 

S12 350 18.875 

S21 (tidligere F/K/T1) 325 13.163 

S22 (nytt felt) 420 4.500 

S24 (tidligere del av B/T1) 300 12.246 

 
Ovenstående endringer samt justeringer av områdearealer betyr at samlet potensial for 
ny utbygging i henhold til planen er økt med cirka 6.000 m2 fra cirka 760.000 m2 til cirka 
766.000 m2. Fratrukket bygninger som forventes/reguleres bevart, åpner revidert plan 
opp for cirka 681.000 m2 ny utbygging. Med en boligandel på 80 % og 
leilighetsstørrelse på 80 m2, åpner revidert plan dermed opp for samlet cirka 6.810 
boliger. Tabell 7 og 8 i planbeskrivelsen er revidert i henhold til dette. Bemerk imidlertid 
at rådmannen fortsatt legger 200.000 m2 til grunn for utbyggingen innenfor de første ti 
år, tilsvarende rundt 2.000 nye leiligheter. Dette tilsvarer cirka potensialet innenfor 
første etappe, jf. avsnittet om etappeinndeling.  
 
Bruksareal under terreng 
I bestemmelsene som har vært på høring stod det at: «Bruksareal under terreng skal 
ikke medregnes i grad av utnytting». For å ta hensyn til bruksareal som er delvis under 
terreng er det i reviderte bestemmelser presisert at: «Bruksareal medregnes ikke der 
avstanden mellom himling og gjennomsnittlig terrengnivå er mindre enn 0,5 meter. Der 
avstanden er mellom 0,5 og 1,5 meter medtas bruksarealet med 50 %.  Der avstanden 
er over 1,5 meter medtas bruksarealet med 100 %.» 
  
Aktive første etasjer 
Eneste endring i krav om aktive første etasjer er at nytt felt S24 (langs Sentrumsveien) 
også er inkludert i dette kravet. I tillegg er bestemmelsen revidert i henhold til nye 
feltnavn. Krav til aktiv første etasje stilles således innenfor følgende felter: 
 
Krav til aktive 1. etasjer på minimum 4,6 meter  

- Alle 1. etasjer i feltene S1-S9 samt S11.  
- S10 mot V8, V15 og V17. 
- S13 mot PL2 og rampe til stasjonen. 
- S14 mot V13. 
- S17 mot GS4 og V17.  
- S18 mot GS4. 
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- S21 mot GS3, V3, V15, T2 og T3. 
- S22 mot V3, V4 og rampe til stasjonen. 
- S24 mot V11. 

 
Byggehøyder  
Det er gjort en del endringer i bestemmelsene om byggehøyder. Det er tilføyet til 
bestemmelsene at det gjennom detaljregulering kan fastsettes et tillegg på høyden på 
cirka 1 meter per etasje som reguleres til næringsformål. Aktiv første etasje og felt S3 er 
unntatt fra dette. S3 ligger tett opp til det bevaringsverdige bygget Thorvaldsengården 
(jf. planbeskrivelsens avsnitt «Virkninger for kulturminnevernet»), og det er vurdert at 17 
meter er maksimal høyde som bør bygges her. Dette betyr at det innenfor feltene S1, 
S2, S4-S24 samt F/K/T2 og F/K/T3 kan vurderes å tilføyes en meter for hver etasje som 
bygges til næringsformål. I tillegg er det skrevet inn i bestemmelsene at det gjennom 
detaljregulering kan tillates inntil 1,5 meter til takkoppbygg over gesims. Det åpnes opp 
for dette innenfor samtlige byggefelt.   
 
I S12 er det vurdert at høyde kan økes fra 18 til 21 meter. Dette er imidlertid det 
maksimale av hva volumstudiene i vedlegg 6 har vist, og det er viktig at ikke hele 
tomten utbygges med dette etasjeantallet.  
 
Feltet S13 er i reviderte planforslag oppdelt i to felter. For nytt felt S22 er høyder som 
muliggjør ni etasjer videreført. For felt S13 er maksimal høyde senket til å utgjøre åtte 
etasjer.  
 
Det er i bestemmelsene satt krav om at høyder for nytt felt S23 avklares i forbindelse 
med detaljregulering.  
 
Byggehøyder for nytt felt S24 er satt i samsvar med høydene på felt S8 og S9 som 
ligger på motsatt side av Sentrumsveien. Dette betyr at det innenfor felt S24 kan 
etableres bygninger på mellom 11 og 17 meter. Høyder for feltet B/T1 er fastholdt i tråd 
med høringsforslaget.  
 
Det er i bestemmelsene presisert at det innenfor felt B6 maksimalt kan bygges åtte 
etasjer (24 meter) mot Gamle Støttumveien (V5). Mot jernbanen vil det fortsatt kunne 
bygges med ni etasjer.  
 
Nedenstående tabell gir en oversikt over foreslåtte endringer i byggehøyder som de er 
beskrevet i ovenstående avsnitt. Tabell 6 i planbeskrivelsen er også oppdatert i henhold 
til dette. Høydene som er oppgitt er uten eventuelle nye høyder for næring og 
takkoppbygg. 
 
Feltnavn Maks. byggehøyde 

høring (meter) 
Maks. byggehøyde 
sluttbehandling (meter)  

S12 18 21 

S13 29 26 

S22 Nytt felt 29 

S23 Nytt felt Avklares i detaljregulering 

S24 Nytt felt 17 

B6 27 27 men bare 24 mot V5 

S7 17 18,5 

S8 17 18,5 

S9 17 18,5 
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Etappeinndeling 
Rådmannen ønsket i forbindelse med offentlig ettersyn særlig å få innspill til foreslåtte 
trinnvise inndeling i tre etapper. Rådmannen har stort sett bare fått positive 
tilbakemeldinger til dette prinsippet. Kravet om utvikling innenfor tre etapper er dermed 
opprettholdt. Det er imidlertid gjort noen justeringer mellom områdene i første og annen 
etappe. Tredje etappe foreslås opprettholdt slik den var foreslått i høringsdokumentene. 
Av reviderte bestemmelser (§ 1 Fellesbestemmelser) fremgår følgende etappeinndeling: 
 
Etappeinndeling for utvikling av Vestby sentrum  

Felter i 1. etappe S1-S13, S21-S24, B2-B5 og OT1 

Felter i 2. etappe S14-19, B1, B6 og B/T1-2 

Felter i 3. etappe S20, B7-14, S/N1 og F/K/T2-3 

 
Første byggetrinn vil da bestå av alle områder innenfor Vestbyloopen. Rådmannen 
mener at dette gir en god sammenheng mellom utbyggingen, og at annen etappe da 
naturlig vil kunne knytte seg på denne. Nytt forslag til utbyggingsrekkefølge er vist på 
revidert kart, vedlegg 18. 
 
Det var i høringsforslaget lagt opp til at 40 % av første etappe skulle bygges ut før 
annen etappe ble påbegynt, og tilsvarende for annen etappe før det ble bygget i tredje 
etappe. Rådmannen mener at dette kan være vanskelig for kommunen å administrere. 
For å forenkle dette, er det i reviderte planforslag lagt opp til at minimum 40 % av alle 
formålsområder skal være detaljregulert før det påbegynnes detaljregulering innenfor 
annet utbyggingstrinn og samme for dette før det begynnes på tredje etappe. Det betyr i 
praksis at for 8 av de 20 byggefeltene i første etappe må det foreligge en godkjent 
detaljreguleringsplan før kommunen vil avholde oppstartmøte for planer i annen etappe. 
Det fremgår videre av bestemmelsene at tiltak for offentlig vei og jernbane, bygg som 
inneholder hotell, rehabilitering av bygg regulert til bevaring samt bygg for videregående 
skole i U1 og U2 er unntatt fra dette rekkefølgekravet.  
 
Utbyggingspotensialet innenfor de tre etappene – i henhold til reviderte 
utnyttelsesgrader - 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 342.000 Cirka 273.000 Cirka 2.730 

Samlet Cirka 769.000 Cirka 681.000 Cirka 6.810 

 
Fasadeutforming og byggegrenser 
Det var i høringsforslaget stilt krav om at samtlige fasader skulle opparbeides i 
formålsgrensen. Rådmannen mener ikke at dette er hensiktsmessig for områder 
regulert til rene boligformål. Bestemmelsene om byggelinjer og byggegrenser er 
således justert slik at bebyggelsen innenfor sentrumsformål og 
forretning/kontor/tjenesteyting skal legges i formålsgrensen, mens den for andre 
formålsområder skal henvende seg mot gateløpet (detaljer skal avklares i detaljplan). 
Byggegrenser langs eksisterende og fremtidig jernbanespor er videreført.  
 
 
 



 
 

Vestby kommune  
Vår ref.: 15/02801 

 
Side 85 av 89 

 

Parkering 
Parkeringsbestemmelsene er i flere merknader foreslått endret, og Fylkesmannen i 
Oslo og Akershus har fremmet innsigelse til foreslåtte parkeringsnormer for 
forretning/tjenesteyting og kontor. Rådmannen har derfor valgt å gjøre følgende 
endringer i parkeringsbestemmelsene: 
 
Kontor 
Det var i høringsforslaget lagt inn absolutte krav om 1,8 bilparkeringsplasser pr. 100 m2 
BRA dersom frikjøpsordningen ikke benyttes, mens frikjøpsnormen var satt til 0,9 
parkeringsplasser pr. 100 m2 BRA. I høringsforslaget var det således lagt opp til en 
halvering av parkeringskravet for kontorer dersom utbygger benyttet seg av 
frikjøpsordningen. Bakgrunnen for dette var at rådmannen særlig ønsker å stimulere til 
bruk av frikjøp for kontorer, da det her kan oppnås en særlig høy sambrukseffekt ved 
etablering sammen med andre formål. Fylkesmannen har fremmet innsigelse til det 
absolutte kravet for parkering til kontorer, begrunnet i at dette kravet ikke er strengt nok 
i et så sentralt utbyggingsområde som Vestby sentrum, samt at dette tallet ligger 
vesentlig over andre sammenlignbare tettsteder. Rådmannen har i reviderte planforslag 
valgt å sette krav til kontorparkeringsplasser som er i tråd med kommuneplanen med 
tilhørende krav for frikjøp som ligger 20 % under dette. Nye krav til parkeringsplasser for 
kontorer er dermed: 
 
Absolutte krav til bilparkering og frikjøp 

Arealformål Enhet Bilparkering Frikjøp 

Kontor Pr. 100 m2 BRA 1,0 0,8 

 
Dette er i tråd med ønsket fra Fylkesmannen. Denne endringen vil også gjøre det mer 
attraktivt å benytte frikjøpsordningen for kontor enn i opprinnelig forslag, da det vil bli litt 
rimeligere å benytte seg av denne. I tillegg blir det ikke anledning til å opparbeide så 
mange plasser som i opprinnelig forslag dersom frikjøpsordningen ikke benyttes. 
Uansett valg vil offentlig parkeringsanlegg være åpne for alle. Dersom kommunen 
ønsker å gjøre det enda mer attraktivt ved etablering av kontor å benytte seg av 
frikjøpsordningen, kan frikjøpsbeløpet for kontor reduseres. Dette må imidlertid gjøres 
som en endring av kommuneplanens bestemmelser.  
 
Forretning tjenesteyting 
Det var i høringsforslaget lagt inn absolutte krav om 2,1 bilparkeringsplasser pr. 100 m2 
BRA forretning/tjenesteyting dersom frikjøpsordningen ikke benyttes. Frikjøpsnormen 
var i forslaget satt til 1,75 parkeringsplasser pr. 100 m2 BRA. Også dette kravet har 
fylkesmannen hatt innsigelse til. I reviderte bestemmelser er det derfor satt følgende 
absolutte krav:  
 
Absolutte krav til bilparkering og frikjøp 

Arealformål Enhet Bilparkering Frikjøp 

Forretning/tjeneste-
yting ellers  

Pr. 100 m2 BRA 1,7 1,4 

 
Rådmannen er noe usikker på om dette tallet er for strengt, jf. merknad fra bl.a. J. I. 
Bygg/Sørbye. Rådmannen ønsker at det skal være attraktivt for nye næringer, 
forretninger og tjenester å etablere seg i sentrum, og det er derfor ikke hensiktsmessig 
hvis parkeringsbestemmelsene begrenser dette. For å få til ønskete parkeringsløsning 
med flere store og felles parkeringsanlegg etablert under bakken, kreves det imidlertid 
at det i begynnelsen av utbyggingen etableres noen flere parkeringsplasser enn det 
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som kravene for de enkelte utbyggingsprosjekter tilsier. Det er derfor sannsynlig å anta 
at det i de første årene vil være god tilgang på parkering. Dersom det etableres 
næring/forretning/tjenesteyting ovenpå felles parkeringsanlegg, opparbeidet på 
bakgrunn av frikjøpsordning, vil det reelle tallet for parkering til forretning mm. således 
også være noe høyere. Rådmannen mener derfor at dette vil løse seg i den praktiske 
gjennomføringen av planen. I tillegg vil det også kunne bygges noe mer 
korttidsparkering langs gatene i henhold til § 10 (beskrevet i eget avsnitt under).   
 
Videregående skole og barnehager 
Foreslåtte krav til bilparkering for barnehage og videregående skole var vesentlig 
strengere enn det som er skrevet inn i kommuneplanen. For videregående skole 
representerte forslag til krav om parkeringsplasser en reduksjon i antall plasser til under 
1/3 av kravet i kommuneplanen, mens det for barnehager var tale om at bare 1/6 av 
parkeringsplassene, som det er stilt krav om i kommuneplanen, ville kunne 
opparbeides. Rådmannen har vurdert at denne reduksjonen ikke er hensiktsmessig, og 
det er derfor skrevet inn absolutte krav for disse formålene, som er i tråd med kravene i 
kommuneplanen. Frikjøp fra kravet er satt 20 % lavere.  
 
Med nye bestemmelser stilles det således følgende absolutte krav til bilparkering og 
frikjøp: 
 
Absolutte krav til bilparkering og frikjøp 

Arealformål Enhet Bilparkering Frikjøp 

Bolig  Under 50 m2 BRA 0,6 0,5 

Bolig Pr. 100 m2 BRA 1,2 1,0 

Hotell Pr. 100 m2 BRA 0,6 0,5 

Restaurant Pr. 10 seter 1,1 0,9 

Gatekjøkken Pr. 10 årsverk 1,1 0,9 

Mosjonslokale Pr. 100 m2 BRA 0,3 0,25 

Barnehage Pr. ansatt 1,1 0,9 

Videregående skole Pr. 10 årsverk 3,0 2,4 

Forretning/tjeneste-
yting ellers 

Pr. 100 m2 BRA 1,7 1,4 

Kontor Pr. 100 m2 BRA 1,0 0,8 

 
Det presiseres at gjesteparkering inngår i ovenstående parkeringsnormer.  
 
Det er fortsatt stilt krav om at bilparkering i hovedsak skal løses i felles 
parkeringsanlegg under terreng som er åpent for alle og uten reserverte plasser. Det 
kan imidlertid vise seg hensiktsmessig at rene boligområder, som ligger noe utenfor 
sentrumskjernen (fortrinnsvis feltene B7-B14), opparbeider egne private 
parkeringsanlegg. Disse områdene ligger alle i tredje etappe for utbygging. 
 
Gateparkering 
Det var ved en feil skrevet inn i planbestemmelsene at det åpnes opp for gateparkering 
langs Noreveien (V24) og Haugveien (V25). Det er ikke hensiktsmessig med 
gateparkering foran videregående skole, og dette avsnittet er derfor fjernet fra reviderte 
reguleringsbestemmelser. 
 
Det er i reviderte parkeringsbestemmelser skrevet inn at det kan opparbeides 
gateparkering (korttidsparkering) langs Garderveien (V8), Sentrumsveien (V11), 
Mølleveien (V15-V17) og Støttumveien/Støttumkroken (V26-V28). Gateparkeringen vil 
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bli opparbeidet innenfor areal avsatt til møblerings-/beplantningssone («Annen 
veggrunn – grønnstruktur).  
 
Mellom Kroerveien (V13) og Stasjonsbroen (GS1) er det regulert inn parkeringsareal til 
korttids- og HC-parkering (PA3). 
 
Sykkelparkering 
Krav til sykkelparkering for barnehage er endret fra 2 per 72 storbarneekvivalenter til 1 
per ansatt. Med tidligere bestemmelse ville det være krav om 1 sykkelparkeringsplass 
per 6 ansatte. Rådmannen har vurdert at dette er for lite.  
 
Det er foruten gjort noen mindre justeringer i ordlyden i bestemmelsene for både 
bilparkering og sykkelparkering.   
 
Jernbanen 
Det var gjort en feil i markering av byggegrense til jernbanen mellom felt J5 og S20. 
Byggrensen er på reviderte plankart tegnet 15 meter fra eksisterende vestlige 
jernbanespor. Ved Osloveien (V1) er byggegrensen ikke endret, mens den lengst sør i 
felt S20 er flyttet cirka fem meter inn i området avsatt til sentrumsformål. I tillegg er 
formålsgrensen for J5 justert i henhold til eiendomsgrensene, slik at areal eiet av 
Jernbaneverket reguleres til jernbaneformål. Det er ikke gjort øvrige endringer på 
byggegrenser til jernbanen.  
 
Det er i reviderte bestemmelser tilføyet at det tillates etablert midlertidige anlegg som 
gangveier, park, mindre bygg o.l. i J1-J5 og PL2 med krav om at tiltakene fjernes når 
områdene skal benyttes til jernbaneformål i henhold til planen. Dette gjelder også for 
tilgrensende felt utenfor byggegrensen. 
 
Brohøyder er fastholdt i tråd med høringsforslaget.  
 
Nyere tids kulturminner og kulturmiljøer 
Bygninger foreslått regulert til bevaring samt bestemmelser knyttet til disse er videreført 
i planen som legges frem til sluttbehandling. Akershus fylkeskommune har fremmet 
innsigelse til dette punktet. Rådmannen har etter høringsfristens utløp vært i dialog med 
fylkeskommunen, men har ikke klart å komme frem til en løsning. Dersom rådmannens 
innstilling vedtas, vil innsigelsen fra Akershus fylkeskommune således fortsatt være 
uløst.  
 
Det er gjort en mindre justering av ordlyden i «Verneverdi 1 – Bebyggelse med svært 
stor verdi». Det er i reviderte bestemmelser presisert at det ikke er tillatt med tiltak 
innenfor S2 og S23 før feltene inngår i en detaljreguleringsplan. I tidligere bestemmelser 
sto dette benevnt som «eiendommene».  
 
Flom og overvann 
På bakgrunn av innsigelse fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er det på 
plankartet tegnet inn områder med fare for flom. Områdene er på plankartet markert 
med «faresone – flomfare» (hensynsone) (feltene H320_1, H320_2 og H320_3).  
 
NVE har i sin innsigelse stilt krav om at det legges inn faresone markert for 200-års flom 
med sikkerhetsmargin på 0,5 meter. Hverken NVE eller Vestby kommune har imidlertid 
data for 200-års flom langs planområdets vassdrag. Inntegnet faresone er derfor tegnet 
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for en 500-års flom, og er basert på dataene som også er vist i flom- og overvannskartet 
i vedlegg 17 og beskrevet i planbeskrivelsens avsnitt om «Virkninger for overvann». 
Dette betyr altså at den reelle faresonen er noe mindre.   
 
Det er i bestemmelsene skrevet inn i § 1 Fellesbestemmelser at: «Det skal etableres 
overvannsløsninger slik at avrenningen fra planområdet ikke overstiger ca. 1 års 
flomvannsføring og at inntil 200 års flomvannsføring blir fordrøyd. Innenfor planområdet 
må overvannsystemet dimensjoneres for 200 års flomvannsføring. For flomvannsføring 
ut over dette skal det sikres trygge flomveier innenfor planområdet.»  
 
I tillegg er det tilføyet en ny bestemmelse § 15 – Hensynssone – Flomfare, hvori det 
fremgår at: «Hensynssonen på plankartet tilsvarer 500 års flom. Teknisk forskrift har 
bestemmelser om bygging i områder som er flomutsatt.» 
 
Grønnstruktur og friluftsliv 
Som en del av justeringen av Stasjonsbroen (GS1) er grøntarealet G2 redusert noe. 
Ellers er det ikke gjort endringer i arealer avsatt til grønnstruktur og friluftsliv.  
 
Midlertidig anleggs- og riggområde 
I planforslaget som har vært på høring var det tegnet inn et areal på fem meters bredde 
på begge sider av samtlige nye gater. Dette arealet var tegnet inn ukritisk uten å ta 
hensyn til de enkelte tomter og eksisterende bebyggelse. Arealet er nå justert i henhold 
til de faktiske forhold.  
 
Også langs Kroerveien (V14) var det i planforslaget tegnet inn et areal på fem meters 
bredde på begge sider av gaten, avsatt til midlertidig anleggs- og riggområde. Arealet 
på nordsiden av Kroerveien gikk inn på Jernbaneverkets areal og delvis inn i 
eksisterende jernbanespor. På bakgrunn av innsigelse fra Jernbaneverket er dette 
arealet nå fjernet.  
 
På bakgrunn av merknad fra TGM Eiendom AS er det tegnet inn midlertidig anleggs- og 
riggområde på hele feltet S20. Området vil da kunne brukes til mellomlagring og 
forarbeidelse av masser, og dermed bidra vesentlig til at målsettingen om 
massebalanse innenfor planens utbyggingsområder kan realiseres.  
 
3. ALTERNATIVER 
Det er et alternativ å regulere bygninger til bevaring i henhold til innsigelsen fra 
Akershus fylkeskommune. Rådmannen mener at dette vil begrense 
utbyggingspotensialet i Vestby sentrum, og at viktige prinsipper for gateutformingen og 
byutviklingen vil være vanskelige å gjennomføre. Rådmannen vil derfor ikke anbefale 
dette. Med uløst innsigelse vil det bli arrangert megling mellom Akershus 
fylkeskommune og Vestby kommune og saken vil bli sendt videre til departementet for 
endelig avgjørelse. For de områder det ikke er knyttet innsigelser til vil være 
rettskraftige med kommunestyrets vedtak. 
 
Det er et alternativ å endre på innholdet i planforslaget, som for eksempel byggehøyder 
og utnyttelsesgrader, etappeinndeling mm. Rådmannen vil ikke anbefale dette.   
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4. KONKLUSJON 
Det har kommet mange konstruktive merknader i forbindelse med offentlig ettersyn av 
områdereguleringsplanen. Rådmannen har tatt mange av disse tilfølge, og det er på 
bakgrunn av dette gjort flere mindre justeringer av gatenett, utnyttelsesgrader, 
byggehøyder og innhold i bestemmelsene, men hovedinnhold og overordnete prinsipper 
for planen er videreført. Rådmannen mener at foreslåtte endringer har styrket planen, 
og rådmannen vil således anbefale at planen vedtas slik den nå legges frem. 
 
Med vedtak av rådmannens innstilling vil det fortsatt foreligge en uløst innsigelse fra 
Akershus fylkeskommune. For å få løst denne, vil det bli arrangert megling mellom 
fylkeskommunen og Vestby kommune. Innsigelsen er imidlertid knyttet til enkeltfelter, 
og øvrige deler av planen vil tre i kraft med kommunestyrets eventuelle vedtak av 
planen. Enkeltfeltene som det må megles om gjelder: B9, B/T1, S3, S14, S21, S22 og 
S24.  
 
Sluttbehandling av områdereguleringsplanen for Vestby sentrum markerer avslutningen 
på nesten fire års planarbeid. Med planen har kommunen tatt styringen med utviklingen 
av fremtidens Vestby sentrum, og det er rådmannens oppfattelse at planen tilrettelegger 
for en helhetlig utvikling av Vestby tettsted, som vil skape sammenheng og 
forutsigbarhet i de neste tiårenes utvikling. Merknader fra regionale instanser bekrefter 
denne oppfattelsen. Med endelig vedtak i kommunestyret den 5. desember vil 
områdereguleringsplanen være gjeldende og styrende for den videre utviklingen. 
Arbeidet med Vestby sentrum slutter således ikke her – det er nettopp begynt.  
 
I løpet av november/desember vil modell for finansiering av felles infrastrukturtiltak bli 
sendt på høring, og rådmannen forventer å få denne vedtatt på første 
kommunestyremøte i 2017. Finansieringsmodellen vil sikre en lik og rettferdig fordeling 
av infrastrukturkostnadene, og sikre at viktige tiltak blir gjennomført som en del av 
utviklingen av Vestby sentrum.  
 
Det er lagt opp til at det skal utarbeides detaljreguleringsplaner for delfelter innenfor 
planen. Dette betyr at innenfor bare første etappe, vil kommunen skulle behandle opp 
imot 20 nye detaljreguleringsplaner. Det er viktig at områdereguleringens føringer følges 
opp i dette videre arbeidet.  
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