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§ 1 Fellesbestemmelser 

Alle veier som er omtalt med feltnavn omfatter også tilhørende areal som sykkelvei, 
fortau og grøntareal. 

 

Etappeinndeling 

Planområdet skal I hovedsak bygges ut I slik rekkefølge: 

1. S1-13, S21-24, B2-5 og OT1 
2. S14-19, B1, B6 og B/T1-2 
3. S20, B7-14, S/N1 og F/K/T2-3 

Det skal ikke startes opp arbeid med detaljregulering for etappe 2 og 3 før det 
foreligger godkjente detaljreguleringer for minst 40 % av formålsområdene i etappen 
før. Unntatt fra rekkefølgekravet er tiltak for offentlig vei og jernbane, bygg som 
inneholder hotell, rehabilitering av bygg regulert til bevaring samt bygg for 
videregående skole i U1-2. 

 

Rekkefølgebestemmelser 

Følgende tiltak skal være opparbeidet eller sikret opparbeidet før det gis tillatelse til 
utbygging innenfor planområdet, med unntak av veianlegg: 

 V1-6, V8-9, V11, V13, GS1, P1-4, G1 og T1 

 Vei med tilhørende anlegg, torg og park som grenser til eller ligger på andre siden 
av vei i forhold til formålsområdet. 

 Overvannsløsninger etter reguleringsplanens krav. 

I tillegg skal følgende tiltak være opparbeidet eller sikret opparbeidet før det gis 
tillatelse til bygging innenfor disse områdene: 
For S10-11, S17-18 og S21: V15-17, GS2-3, T2-3 og T5 
For S12 og S13: GS2 
For B7-9 og SN1: V7 
For B6, B10-11, S13 og S22: V26-28, GS9 og G2 
For B12-14 og U1-2: V14 
For S14-16: GS6-8 og V21-V23 
For B1 og B/T2: V12, V19-21 og GS7 
For S20: V10 dersom avkjøring direkte til V10 godkjennes. 

 



Krav om detaljregulering 

Før det gis tillatelse til utbygging innenfor planområdet med unntak av offentlig vei og 
jernbane, skal det utarbeides detaljregulering. Detaljreguleringen skal omfatte minst 
hele det aktuelle formålsområdet og tilgrensende plasser og parker. Dersom det ikke 
foreligger teknisk detaljplan godkjent av veieier for tilgrenset veiareal, skal 
detaljreguleringen også omfatte dette veiareal. Opprettelse av ny grunneiendom som 
omfatter et helt formålsområde tillates uten detaljplan. 

For følgende områder kreves det felles detaljregulering:  
S2-4 
S19-20. Avkjørsel til S20 må avklares i denne planen (direkte til V10 eller via S19) 
B1 og B/T2 
B3 og B4 
U1 og U2 

Detaljplanen skal regulere løsninger for uteoppholdsareal, lekeplasser, fasader mot 
byrom, byggegrenser, funksjoner og detaljer i første etasje mot gater/plasser/parker, 
høyder, overvannsløsninger, tiltak mot flomfare, frisikt, renovasjon, adkomst, 
parkering, energiløsninger, trafokiosker o.l. 

Gjennom detaljregulering kan det fastsettes et tillegg på høyden på ca. 1 meter pr. 
etasje som reguleres til næringsformål. Dette gjelder ikke for S3 og for krevd ekstra 
høy første etasje etter § 1. I tillegg kan det gjennom detaljregulering tillates inntil 1,5 
meter til takoppbygg over gesims. 

Det skal som hovedregel planlegges for at renovasjonsløsninger legges under 
bakken og at trafokiosker plasseres inne i bygninger. I felt for kun boliger kan 
trafokiosker plasseres i dagen. 

Så langt det er mulig skal det reguleres inn varierte byggehøyder innenfor hvert 
enkelt kvartal, flatt tak eller pulttak, høy materialkvalitet, første etasje i gateplan med 
publikumsrettede funksjoner, brudd i fasader etter omtrent hver 30. meter, gode 
solforhold, gode utomhusareal, bruk av vann og vegetasjon som opplevelseselement 
og offentlige forbindelser i og gjennom området. 

Det skal planlegges for en størst mulig massebalanse innenfor områdereguleringens 
planområde. Det må redegjøres for hvordan man hindrer spredning av frø fra 
fremmede arter. Dersom det er behov for deponering utenfor dette planområdet må 
det også foreligge en detaljregulering som tillater mottak av den aktuelle massen.  

Områdeplanens innregulering av bevaringsverdige bygg og bevaringsverdige trær 
skal følges opp. 

Gjennom detaljreguleringer kan kommuneplanens bestemmelser om støy fravikes. 
Avbøtende tiltak kan være: 

 Alle leiligheter har minst ett soverom mot stille side. 

 Alle leiligheter har tilgang til stille uteareal. 

 

Overvann 

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.  

 

Bruksareal under terreng 

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 %. 

 

Biologisk mangfold 

Det skal ikke plantes svartelistede arter inkludert parklind og sølvlind eller andre arter 
som kan ha negative miljøkonsekvenser. 

 

Nærmere undersøkelser 

Før det søkes om tillatelse til utbygging skal følgende gjennomføres: 

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

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

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

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

 Undersøkelser av grunnforurensning der det er mistanke om det. 

 Klima og energi. 
 

Anleggsperioden 

Før framkommeligheten eller trafikksikkerheten i gater reduseres på grunn av 
anleggsarbeid i henhold til denne planen, skal det gjennomføres avbøtende tiltak for 
å best mulig opprettholde framkommelighet og trafikksikkerhet både for gående, 
syklende og kjørende. 

 

Byggelinjer og byggegrenser 

Bebyggelsen innenfor sentrumsformål og forretning/kontor/tjenesteyting skal legges i 
formålsgrensen. For andre formålsområder skal bebyggelsen henvende seg mot 
gateløpet (detaljer skal avklares i detaljplan). Der det er angitt byggegrense skal 
bebyggelsen legges innenfor denne. Disse grensene gjelder også for tiltak under og 
over bakken. 

Langs eksisterende og planlagt jernbanespor skal slike byggegrenser gjelde: 
15 meter til konstruksjoner og bygninger 



20 meter til boliger 
5 meter til gang- og sykkelveier 
9 meter til kjørevei og parkering 

 

Aktiv første etasje 

I følgende områder skal første etasje ha en romhøyde på minst 4,6 meter, ha en aktiv 
åpen fasade og så langt det er mulig skal første etasje ligge i gateplan:  
S1-9 og S11 
S10 mot V8, V15 og V17 
S13 mot stasjonsområdet (PL2 og rampe til stasjonen) 
S14 mot V13 
S17 mot GS4 og V17 
S18 mot GS4 
S21 mot V3, T2, GS3, V15 og T3 
S22 mot V3, V4 og rampe til stasjonen 
S24 mot V11 

Gjennom detaljregulering kan det fastsettes at deler av første etasjen kan benyttes til 
bolig for en begrenset periode. 

 

Parkering 

Parkeringsplasser skal utformes og plasseres som anbefalt i kapittel E.6 i Håndbok 
N100 Veg- og gateutforming fra Statens vegvesen 2014. Parkeringsplasser skal 
kunne benyttes uavhengig av hverandre. Parkeringsrekker uten gjennomkjøring skal 
maksimum ha 6 plasser. 

Kravet til antall parkeringsplasser skal avrundes opp til nærmeste hele plass.  

Detaljer rundt parkering skal avklares i detaljregulering. 

 

Bilparkering 

Bilparkering innenfor planområdet skal som hovedsak løses i felles parkeringsanlegg 
under terreng som er åpent for alle og uten reserverte plasser. 

Benyttes frikjøp i henhold til kommuneplanens bestemmelser gjelder slike absolutte 
krav til antall biloppstillingsplasser:  
Bolig under 50 m2   0,5 / bolig  
Boliger ellers    1,0 / 100 m2 BRA 
Hotell     0,5 / 100 m2 
Restaurant    0,9 / 10 seter 
Gatekjøkken    0,9 / 10 årsverk 
Mosjonslokale   0,25 / 100 m2 BRA 
Barnehage    0,9 / ansatt 
Videregående skole   2,4 / 10 årsverk  
Forretning/tjenesteyting ellers 1,4 / 100 m2 
Kontor    0,8 / 100 m2 



Dersom frikjøp ikke benyttes er det absolutte kravet til biloppstillingsplasser 120 % av 
frikjøpsnormene over. 

Inntil 5 % av krevde biloppstillingsplasser kan etableres på reserverte plasser utenfor 
felles parkeringsanlegg for bevegelseshemmede, korttidsparkering for kunder, 
varelevering og til drift av eiendommen. Disse plassene kan legges på terreng. 

Parkeringsanlegg skal ha en fri høyde på minst 2,4 meter. Inntil 10 % av anlegg 
tillates med en redusert fri høyde på minst 2,1 meter. 

Inntil 3 % av biloppstillingsplassene skal erstattes med MC parkering når de bygges. 

Minst 20 % av biloppstillingsplassene skal ha lademulighet med egne elbilkontakter. 
Av disse skal minst 40 % kunne lades samtidig. I tillegg skal minst 30 % av plassene 
være forberedt for lademulighet (plass til egen strømkurs i sikringsskap og trekkrør 
fram til parkeringsplassen). 

Minst 5 % av biloppstillingsplassene skal reserveres for bevegelseshemmede og 
plasseres enkelt og nært målpunkt. 

 

Sykkelparkering 

Sykkelparkeringsplasser skal plasseres under tak og nær inngangspartier eller heis. 
Minst 50 % av plassene pluss plass til sykkelvogner, ekstra brede sykler, HC-
scootere o.l. skal være innelåst og med tilgang til ladning og luft. 
Sykkelparkeringsplasser på offentlig veigrunn mellom kjørevei og omsøkt bebyggelse 
kan medregnes som inntil 10 % av de krevde plassene. Det settes slike 
minimumskrav til sykkelparkeringsplasser:  
Bolig     2,5 / bolig (4 plasser ved individuell parkering)  
Hotell     2 / 100 m2 
Restaurant    2 / 10 seter 
Gatekjøkken    2 / 10 årsverk 
Mosjonslokale   0,4 / 100 m2 BRA 
Barnehage    1 / ansatt 
Videregående skole   48 / 10 årsverk  
Forretning/tjenesteyting ellers 2 / 100 m2 
Kontor    3 / 100 m2 

 

§ 2 Sentrumsformål 

I område kan det oppføres blokkbebyggelse for bolig, forretning, bevertning, kontor 
og tjenesteyting. I S23 skal det også tilrettelegges for jernbaneformål. 

Maks. bruksareal samt min. og maks. høyde for det enkelte område:  
S1  810 %-BRA  17-29 m 
S2  240 %-BRA  11-14 m 
S3  350 %-BRA  11-17 m 
S4  300 %-BRA  11-17 m 
S5  300 %-BRA  11-17 m 
S6  300 %-BRA  11-17 m 
S7  300 %-BRA  11-17 m 



S8  300 %-BRA  11-17 m 
S9  300 %-BRA  11-17 m 
S10 300 %-BRA  14-20 m 
S11 350 %-BRA  14-20 m 
S12 350 %-BRA  12-21 m 
S13 420 %-BRA  17-26 m 
S14 240 %-BRA  11-17 m 
S15 240 %-BRA    9-12 m 
S16 240 %-BRA    9-15 m 
S17 300 %-BRA  11-26 m 
S18 300 %-BRA  11-26 m 
S19 390 %-BRA  12-24 m 
S20 225 %-BRA  17-32 m 
S21 325 %-BRA  11-26 m 
S22 420 %-BRA  17 - 29 m 
S23 Må avklares i detaljregulering  
S24 300 %-BRA  11 - 17 m 

 

§ 3 Boligbebyggelse – Frittliggende småhusbebyggelse/bevaring 

I området skal eksisterende frittliggende småhusbebyggelse bevares. 

Maks. bruksareal samt min. og maks. høyde for det enkelte område:  
B2  51 % BRA  6-9 m 

 

§ 4 Boligbebyggelse - Blokkbebyggelse 

I område kan det oppføres blokkbebyggelse for bolig med tilhørende anlegg.  

Maks. bruksareal samt min. og maks. høyde for det enkelte område:  
B1  250 %-BRA    9-15 m 
B3  240 %-BRA  12-24 m 
B4  240 %-BRA  12-24 m 
B5  250 %-BRA  12-18 m 
B6  280 %-BRA  15-27 m (bygningene nærmest V5 maks 24 m) 
B7  320 %-BRA    9-12 m 
B8  200 %-BRA    9-15 m 
B9  200 %-BRA    9-15 m 
B10 200 %-BRA    9-21 m 
B11 200 %-BRA    9-21 m 
B12 200 %-BRA    9-15 m 
B13 200 %-BRA    9-15 m 
B14 160 %-BRA    9-12 m 

 

 

 

 



 

§ 5 Boligbebyggelse/tjenesteyting 

I område kan det oppføres blokkbebyggelse for boliger, omsorgsboliger og 
barnehage med tilhørende anlegg. 

Maks. bruksareal samt min. og maks. høyde for det enkelte område:  
B/T1 200 %-BRA 9-15 m 
B/T2 200 %-BRA 9-15 m 

 

§ 6 Forretninger/kontor/tjenesteyting 

I område kan det oppføres bygninger og anlegg for forretninger, kontor eller 
tjenesteyting. 

Maks. bruksareal samt min. og maks. høyde for det enkelte område:  
F/K/T2 275 %-BRA  11-17 m 
F/K/T3 199 %-BRA    8-11 m 

 

Vestby storsenter (F/K/T3)  
For F/K/T3 er maks BRA 30.000 m2. Maksimalt tillatt BRA for kjøpesenter er 25.000 
m2. Bebyggelsen tillates oppført med en maksimal gesimshøyde på + 84,0. Lokk 
over varemottak skal ha maksimum høyde på +77,6. Areal under terreng, med 
maksimum høyde overkant dekke +72,6 og areal for varemottak lagt under lokk med 
maksimum høyde overkant dekke / terreng +77,6 unntas fra beregningsgrunnlaget. 

Takoppbygg kan tillates inntil 2 meter over gesims dersom disse er mindre enn 400 
m². Ventilasjonsanlegg over tak tillates ikke. Det skal settes opp skjermer for å 
ivareta støy og utseende rundt alle takoppbygg.  

Tak over innganger og lasteramper kan krage ut over formålsgrense. 
Nedkjøringsrampe for parkeringskjeller kan ligge utenfor formålsgrense. 

 

§ 7 Undervisning 

I område kan det oppføres bygg og anlegg for videregående skole.  

Maks. bruksareal samt min. og maks. høyde for det enkelte område:  
U1  80 %-BRA  6-12 m 
U2  100 %-BRA  6-12 m 

 

§ 8 Tjenesteyting 

Område OT1 skal benyttes til offentlig administrasjon og tjenesteyting. Området skal 
være offentlig. 

Maks. bruksareal samt min. og maks. høyde for det enkelte område:  
OT1 350 %-BRA  9-12 m 



 

§ 9 Spredt næringsbebyggelse 

Området SN1 skal benyttes til spredt næringsbebyggelse. Eksisterende våningshus 
kan benyttes som bolig. 

Maks. bruksareal samt min. og maks. høyde for det enkelte område:  
15 %-BRA  3-6 m 

 

§ 10 Samferdselsanlegg med grøntstruktur 

Alle samferdselsanlegg skal være offentlige med unntak av PA1, PA2, T4, V29 og 
V30. 

Jernbanebrua i V3 skal være stengt for biltrafikk. 

Innkjøring til S20 fra V10 er kun tillatt fra nord. Utkjøring er kun tillatt mot sør.  

Bruer over jernbanesporet skal bygges med minimum slik fri høyde over spor:  
V3 7,05 m 
GS1-2 7,70 m 

I grøntstruktur langs gater skal det etableres alléer og annen vegetasjon. I tillegg kan 
området benyttes til gatemøblering som benker, søppelkasser, sykkelparkering o.l. I 
gatene V8, V11, V15-17 og V26-28 skal det også etableres korttids gateparkering 
mellom vegetasjonen, men det må da benyttes permeabelt dekke.  

PA3 skal benyttes til biloppstillingsplasser for bevegelseshemmede og 
korttidsparkering for stasjonen. 

Det tillates etablert midlertidige anlegg som gangveier, park, mindre bygg o.l. i J1-5 
og PL2 med krav om at tiltakene fjernes når områdene skal benyttes til 
jernbaneformål i henhold til planen. Dette gjelder også for tilgrensede felt utenfor 
byggegrensen. 

Så lenge dagens bruk av S21 til kornmølle m.m. opprettholdes skal deler av 
grøntområde i V15 benyttes som midlertidig adkomst, samt de to kryssene mellom 
Mølleveien og Garderveien midlertidig dimensjoneres for vogntog. 

Alle samferdselsanlegg skal være universelt utformet. 

 

§ 11 Annen grøntstruktur 

P1-3 Rådhusgata skal være offentlig og opparbeides parkmessig. I parkområdet skal 
det etableres et åpent overvannsanlegg. 

P4 Minneparken skal være offentlig, opparbeides parkmessig med gjenåpning av 
Grøstadbekken med tjern. Eksisterende minnesmerker skal bevares. 

G1 Grøstadbekken skal være offentlig, bekken skal gjenåpnes og eiketre markert på 
plankartet i nordre del skal bevares. 

G2 Støttumveien skal være offentlig og opparbeides parkmessig. 



G3-4 Randem skal bevares som et naturområde. 

§ 12 Vern av kulturminner og kulturmiljø 

Innenfor området ligger et bosetnings/aktivitetsområde (H730_1) og et gravfelt 
(H730_2) som det skal tas særlig hensyn til. Tiltak som kan skade eller forstyrre 
kulturminnene eller kulturmiljøet tillates ikke. 

 

§ 13 Bevaring kulturmiljø 

Verneverdi 1 – Bebyggelse med svært stor verdi 
Stasjonsbygg og pakkhus på Vestby stasjon, samt Thorvaldsengården skal bevares. 
Det er ikke tillatt med tiltak innenfor S2 eller S23 før de inngår i en 
detaljreguleringsplan. Vanlig vedlikehold og skjøtsel tillates. 

Verneverdi 2 – Bebyggelse med stor verdi 
Bebyggelsen på Grøstad gård, Vestby rådhus, deler av bebyggelsen på Vestby mølle 
og kornsilo, samt bebyggelsen på Øvre Randum skal bevares. Nybygg, tilbygg eller 
påbygg skal gis en plassering og utforming som samsvarer med de eksisterende 
bygningenes karakteristiske trekk m.h.t utforming, volum, materialbruk, fargesetting 
og plassering på tomten. Mindre tiltak kan gjennomføres uten detaljregulering så 
lenge disse er i tråd med kommunens byggeskikkveileder. 

Verneverdi 3 – Bebyggelse med middels verneverdi 
Etter helhetlig vurdering gjennom detaljregulering kan vekst gå foran vern på Vestby 
gamle skole, Kroerveien 3A og gårdstunet på Nordby gård (hovedbygning, 
bryggerhus/uthus og stabbur). Mindre tiltak kan gjennomføres uten detaljregulering 
så lenge disse er i tråd med kommunens byggeskikkveileder. 

 

§ 14 Midlertidig anleggsområde 

Området kan benyttes til midlertidig rigg- og anleggsområde for bygging av tilhørende 
vei og jernbane. Når tilhørende vei og jernbane er ferdig opparbeidet skal området 
tilbakeføres til regulert formål. 

 

§ 15 Hensynssone - Flomfare 

Hensynssonen på plankartet tilsvarer 500 års flom. Teknisk forskrift har 
bestemmelser om bygging i områder som er flomutsatt.  

 


