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Vestby kommune 

Vestby sentrum – Områderegulering – Planbeskrivelse 

Egengodkjent av kommunestyret 9.12.2016. 

 

Formål 

Oslo og Akershus er Norges raskest voksende region. Vestby har en strategisk 
beliggenhet i Osloregionen som gir gode forutsetninger for utvikling. Folketallet i 
Vestby kommune var pr. 1.1.2016 på 16.732 innbyggere. Fra 2000 til 2016 har 
kommunens årlige gjennomsnittlige befolkningsvekst vært på 2,2 %, mens den fra 
2010 til 2016 har vært på 2,6 %. Vestby kommune forventer en betydelig bolig- og 
næringsvekst i årene som kommer. Ifølge kommunens egne 
befolkningsframskrivinger vil kommunen øke med mer enn 3.000 nye innbyggere 
innenfor de neste ti år og passere 20.000 innbyggere i 2026. Vestby kommune har 
hatt en gjennomsnittlig vekst i antall arbeidsplasser på over 3 % fra 2010 til 2016 og 
hadde 7044 arbeidsplasser pr. 1.1.2016. Økt innbyggertall og næringsaktivitet setter 
krav til utviklingen av attraktive bomiljøer, gode offentlige tjenester, effektiv 
infrastruktur og spennende kulturtilbud.  

Formålet med områdereguleringsplanen er å legge til rette for en betydelig bolig-, 
kontor-, nærings- og forretningsutvikling i umiddelbar nærhet til kommunens viktigste 
kollektivknutepunkt. Områdereguleringsplanen for Vestby sentrum skal legge til rette 
for gode løsninger for fremtiden og sikre at det skapes sentrumskvaliteter i Vestby. 
Det er hensikten at ny bebyggelse skal skape en bymessig fortetting av høy kvalitet 
og det legges i planen til rette for en funksjonsblanding som gir rom for 
næringsutvikling, gode bomiljøer samt attraktive fellesfunksjoner og møteplasser.  

Vestby stasjon og bussterminal ligger midt i planområdet. De mest sentrale 
funksjonene i dagens sentrum (Vestby storsenter, Vestby videregående skole, 
rådhuset, matbutikkene i sentrum og det planlagte IKEA-varehuset) ligger alle 
innenfor gangavstand (500-600 meter) fra stasjonen. Planområdets sentralitet i 
forhold til viktig infrastruktur gjør det realistisk å anta at sykling, gange og 
kollektivreiser vil bli de viktigste transportformer for nye beboere i sentrumsområdet.   

Områdereguleringsplanen ble varslet igangsatt i januar 2013. Det har siden 
oppstarten vært gjennomført en utvidet medvirknings- og planprosess. Planprogram 
for områdereguleringsplanen ble fastsatt av plan- og miljøutvalget 2.5.2016. 
Planprogrammet beskriver planprosessen i detalj. Områdereguleringsplanen for 
Vestby sentrum består av følgende dokumenter:  

- Plankart, datert 28.10.2016. 
- Reguleringsbestemmelser, datert 28.10.2016. 
- Planbeskrivelse, datert 28.10.2016 (dette dokumentet). 
- ROS-analyse, datert 5.8.2016. 

Det er som en del av planarbeidet utført en rekke tilleggsutredninger. Følgende 
bakgrunnsdokumenter følger planforslaget til politisk behandling: 

Vedlegg 1: Notat om medvirkning, datert 5.8.2016. 

Vedlegg 2:  Visjoner for Vestby, Nachspielrapport fra begeistringsseminar, datert 
4.7.2013. 
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Vedlegg 3: Barnetråkkregistreringer, datert 14.1.2014. 

Vedlegg 4: Rapport – arbeidsbok for ungdommer, datert 24.10.2013. 

Vedlegg 5: Gateplan - helhetsplan og situasjonskart, datert 25.2.2016. 

Vedlegg 6: Notat om møteplasser, brohøyder, bygningshøyder, solstudier og 
arealoversikt, datert 3.5.2016. 

Vedlegg 7: Jernbaneteknisk utredning, datert 23.9.2015. 

Vedlegg 8: Trafikkanalyse, datert 24.4.2015. 

Vedlegg 9: Trafikkanalyse, datert 5.7.2016. 

Vedlegg 10: Geoteknisk datarapport, datert 12.5.2016. 

Vedlegg 11: Områdestabilitetsvurdering, datert 8.7.2016. 

Vedlegg 12: Parkeringsanalyse, datert 20.6.2016. 

Vedlegg 13: Registreringsrapport - automatisk fredete kulturminner, datert 
18.12.2015. 

Vedlegg 14: Handelsanalyse, IKEA Vestby - konsekvenser for sentrum, datert 
1.10.2014.  

Vedlegg 15: Handelsanalyse, Vestby storsenter, datert 23.5.2015.  

Vedlegg 16: Støyutredning for IKEA Vestby og Vestby sentrum, datert 29.1.2015.  

Vedlegg 17: Overvannskart, datert 12.7.2016.  

Vedlegg 18: Kart over etappeinndeling, datert 28.10.2016. 

Vedlegg 19: Referat fra regionalt planforum, datert 8.3.2016. 

Vedlegg 20: Referat fra regionalt planforum, datert 20.9.2016. 

Vedlegg 21: Notat angående utvikling av Vestby storsenter, datert 7.10.2016. 
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Hovedinnhold 

Planavgrensningen for områdereguleringsplanen for Vestby sentrum omfatter hele 
den sentrale delen av Vestby tettsted, herunder; stasjonsområdet, dagens 
sentrumskjerne omkring rådhuset, Nordby gård, Søndre Randum gård, Øvre 
Randum gård, Grøstad gård, Vestby mølle og kornsilo, Vestby gamle barneskole, 
Vestby videregående skole og lagerbygningene langs Støttumveien.  

Store deler av arealene innenfor planområdet er i dag utbygget og ivaretar ulike 
funksjoner. Planområdet omfatter bl.a. Rema 1000, Coop Extra, Godt og Grønt, 
Vestby seniorsenter, Vestby avis, Babylon pizza, flere tannleger, flere frisører, en 
blomsterhandler samt Vestby storsenter som har 43 butikker. Det er i dag cirka 70 
boliger innenfor utbyggingsområdet med totalt 137 beboere. 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.  

Ved varsling av planoppstart ble plangrensen satt i henhold til nedenstående kart. 
Dette området er på ca. 529 daa.  

 

Kart 1: Viser planavgrensning for områdereguleringsplan for Vestby sentrum ved 
planoppstart i januar 2013.  
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I forbindelse med utarbeidelse av dette planforslaget er plangrensen blitt justert noe. 
Følgende endringer er gjort: 

- Plangrensen er justert i henhold til vedtatte reguleringsplan for IKEA. 
Osloveien, ny femarmet rundkjøring og gang- og sykkeladkomst til IKEA-
varehuset reguleres på nytt i denne planen.  

- Plangrensen er justert i henhold til detaljreguleringsplanen for Vestby 
storsenter.  

- Det er lagt inn en gang- og sykkelvei over eiendommene 8/395 og 8/104 
(Støttumveien 12 og 14).  

- Fellesareal for garasje ved Saglia/Fjellbakkveien er tatt med i 
planavgrensningen (deler av eiendommene 9/128 og 9/147).  

- Rundkjøringen Kirkeveien/Osloveien øst for E6 er tatt med i 
planavgrensningen.  

- Det er gjort mindre justeringer i henhold til tilgrensende reguleringsplaner.  

Revidert planområde er på total cirka 549 daa. Nedenstående kart viser reviderte 
planområde.  

Kart 2: Viser planavgrensning for planforslag for områdereguleringsplan for Vestby sentrum.  
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Reguleringsformål  
Området reguleres til følgende formål:  

Formål Områdeareal m2 Feltnavn 

Sentrumsformål 113.748 S1-S24 

Boligformål 146.637 B1-B14 

Bolig/tjenesteyting 17.432 B/T1 og B/T2 

Forretning/kontor/tjenesteyting 19.697 F/K/T2 og F/K/T3 

Spredt næringsbebyggelse 10.365 SN1 

Undervisning 30.478 U1 og U2 

Offentlig tjenesteyting 3.551 OT1 

Park 7.267 P1-P4 

Grønnstruktur 16.411 G1-G4 

Torg 3.017 T1-T6 

Jernbaneformål 39.367 J1-J5 

Plattform/holdeplass 3.921 PL1-PL4 

Gang- og sykkelvei 11.661 GS1-GS15 og ramper fra V3 

Kjørevei (offentlig) 42.112 V1-V28 

Kjørevei (privat) 7.990 V29 og V30 

Parkering 3.084 PA1, PA2 og PA3 

Kollektivholdeplass 374 Uten feltnavn 

Annen veggrunn – grøntareal 3.266 Uten feltnavn 

Annen veggrunn – tekniske 
anlegg 

12.249 Uten feltnavn 

Fortau, sykkelvei/felt og 
beplantnings-/møbleringssone 

56.787 Uten feltnavn 

   

SUM OMRÅDEAREAL 549.414  

Tabell 1: Viser oversikt over reguleringsformål.  
 

 
Krav om detaljregulering 
Det er i planen satt krav om at det skal utarbeides detaljreguleringsplaner for hvert 
enkelt feltnavn. For følgende felter er det i bestemmelsene satt krav om felles 
planlegging:  
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Tabell 2: Viser felter hvor det settes krav om felles regulering.  

Offentlige veier og jernbane er unntatt fra kravet om detaljregulering. Det skal derfor i 
utgangspunktet ikke lages detaljreguleringsplaner for feltene V1-V28 samt J1-J5. 
Detaljreguleringer skal omfatte minst hele det aktuelle formålsområdet med 
tilgrensende plasser og parker. Dersom det ikke foreligger teknisk detaljplan godkjent 
av veieier for tilgrensende veiareal, skal dette veiarealet også omfattes av 
detaljreguleringen.   
  
Etappeutbygging 
Utviklingen av Vestby sentrum vil foregå over flere tiår. Utviklingen må tilpasses 
samfunnsøkonomiske forhold, og det er viktig at det tidlig i sentrumsutviklingen 
etableres områder og kvartaler som ivaretar stedets kvaliteter og fremstår som 
attraktive, selv om at sentrumsområdet ikke er ferdigutbygget. Det er derfor viktig at 
utviklingen av Vestby sentrum ikke begynner i mange adskilte områder på samme 
tid, da det nye sentrumsområdet da vil ha vanskelig ved å oppnå en felles identitet, 
samtidig som det vil være mer kostbart å opparbeide nødvendig felles infrastruktur. 
På denne bakgrunn er det i planen satt krav om trinnvis utbygging i tre etapper. 
Nedenstående tabell viser etappeinndelingen: 
 
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 

Tabell 3: Viser krav til trinnvis utbygging av Vestby sentrum.  

 
Det er prinsippet for den trinnvise utbyggingen at utviklingen av Vestby sentrum skal 
skje «innenfra og ut», dvs. at det bør begynnes ved stasjonen og omkring rådhuset, 
slik at de første utbyggingsområder fra starten knyttes opp til den eksisterende 
bystrukturen. På denne måten vil det kunne skapes sammenheng mellom nytt og 
gammelt, samtidig som utbyggingen støtter opp om de viktigste 
byromsforbindelsene/aksene i sentrum, herunder; «Sentrumsbroen» (V3), 
Garderveien (V8), Kroerveien til stasjonen (V13) og Sentrumsveien (V11). Det er i 
bestemmelsene satt krav om at det ikke skal 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. 

 

Områder med krav om felles planlegging 

S2, S3 og S4  

S19 og S20 

B1 og B/T2 

B3 og B4 

U1 og U2 
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Etappeinndelingen er vist på nedenstående kart (se også vedlegg 18):  

 

Kart 3: Viser etappeinndeling for utvikling av Vestby sentrum  

 

En vurdering av utbyggingspotensialet fordelt på hver enkelt etappe er vist i 
nedenstående tabell:  

Utbyggingspotensial fordelt på etapper 

Etappe BRA m2 total BRA m2 ny 
utbygging 

Antall boliger 

1 Cirka 220.000 Cirka 205.000 Cirka 2.050 

2 Cirka 207.000 Cirka 203.000 Cirka 2.030 

3 Cirka 338.000 Cirka 272.000 Cirka 2.730 

Samlet Cirka 765.000 Cirka 680.000 Cirka 6.810 

Tabell 4: Vurdering av utbyggingspotensialet fordelt på hver enkelt etappe.  

 
Gatestruktur 
Det reguleres i denne planen en ny gatestruktur i Vestby sentrum. Hensikten med ny 
regulerte gatestruktur er å skape et mer intimt og kompakt Vestby sentrum hvor 
kollektivtrafikk, sykkel og gange prioriteres, men hvor det fortsatt er fullt mulig å 
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komme frem med personbiler. Et av de viktigste grepene i planen er at flere av 
Vestbys veier bygges om til gater. Innenfor planområdet reguleres det gater i et 
hierarki fra smug, gågater, boliggater, handlegater til samlegater og hovedgater.  

Hovedprinsippet i ny regulerte gatestruktur er at alle større trafikkstrømmer, bortsett 
fra trafikken til/fra selve sentrumskjernen, ledes utenom sentrum via Osloveien (V1 
og V10) og Senterveien (V6). Biler og varelevering vil fortsatt ha tilgang til 
sentrumskjernen, men bilene vil da kjøre i lav hastighet og må ta særlig hensyn til 
gående og syklende. Sentrumsgater med blandet trafikk reguleres med gatesnitt som 
naturlig hindrer at disse blir benyttet til ren gjennomkjøring.  

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 stengt for biltrafikk. Sentrumsbroen opparbeides 
som nytt kollektivknutepunkt med nye holdeplasser for buss og ramper til 
togstasjonens plattformer. Broen vil kunne åpnes for biltrafikk ved særlige hendelser 
på E6 eller Osloveien.   

Som en del av regulerte gatestruktur tilrettelegges det for en «Vestbyloop», som er 
en ny ringgate som definerer sentrumskjernen og skaper nye forbindelser på tvers av 
jernbanetraséen. Vestbyloopen er en sammenhengende forbindelse for gående og 
syklende, hvor biler har tilgang på deler av «loopen» - noe som er med til å vise en 
klar prioritering av myke trafikanter i Vestby sentrum. Som en del av loopen ligger det 
regulert inn to nye broforbindelser over jernbanen – henholdsvis «Stasjonsbroen» 
(GS1) og «Spiralbroen» (GS2). Begge nye broer reguleres som gang- og 
sykkelforbindelser.  

Regulerte gatestruktur følger i hovedsak eksisterende veistruktur i Vestby sentrum. 
Sentrumsveien er flyttet noe mot syd, slik at denne følger eiendomsgrensen mot 
Nordby gård. Støttumveien foreslås i ny trasé mot vest, slik at denne kommer ut i et 
nytt lysregulert felleskrys ved Vestbyveien/Senterveien.  
 
Etasjehøyder 
Det settes i reguleringsbestemmelsene krav om aktive 1. etasjer med høyde på 
minimum 4,6 meter innenfor følgende byggefelter:  
 
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. 
- S21 mot GS3, V3, V15, T2 og T3. 
- S22 mot V3, V4 og rampe til stasjonen. 
- S24 mot V11. 

Tabell 5: Viser områder hvor det settes krav til aktive 1. etasjer med høyde på minimum 4,6 
meter.   

 
Hensikten med en høyere 1. etasje innenfor feltene S1-S11, S13, S14, S17, S18, 
S21, S22 og S24 er å sikre at det etableres aktive fasader på bakkeplan, som kan 
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benyttes til publikumsrettede funksjoner. Det er naturlig at det ikke vil være marked 
for å fylle alle 1. etasjer med forretninger, kontorer og tjenesteyting med en gang, og 
det vil da åpnes opp for at 1. etasjene benyttes til bolig frem til at det er skapt marked 
for publikumsrettede funksjoner. Dette vil bli avklart i pågjeldende 
detaljreguleringsplaner. Med høydebestemmelsene sikres det tilstrekkelig fysisk 
tilrettelegging for sentrumsfunksjoner på både kort og lang sikt.   

 
Grad av utnytting 
Reguleringsbestemmelsene setter rammer for grad av utnytting og maksimal 
byggehøyde innenfor hvert enkelt felt. Det åpnes i planens bestemmelser opp for 
utbygging i henhold til nedenstående tabell: 
 

Feltnavn Område-
areal 

%-BRA 
maks 

Maks 
høyde 

Min 
høyde 

Etasjer 
maks 

Etasjer 
min 

Maks 
BRA m2 

Min 
BRA m2 

S1 758,0 810,0 29,0 17,0 9,0 5,0 6 139,8 3 411,0 

S2 981,0 240,0 14,0 11,0 4,0 3,0 2 354,4 1 765,8 

S3 1 704,0 350,0 17,0 11,0 5,0 3,0 5 964,0 3 578,4 

S4 1 936,0 300,0 17,0 11,0 5,0 3,0 5 808,0 3 484,8 

S5 949,0 300,0 17,0 11,0 5,0 3,0 2 847,0 1 898,0 

S6 4 371,0 300,0 17,0 11,0 5,0 3,0 13 113,0 10 490,4 

S7 2 041,0 300,0 17,0 11,0 5,0 3,0 6 123,0 4 082,0 

S8 4 170,0 300,0 17,0 11,0 5,0 3,0 12 510,0 10 008,0 

S9 1 131,0 300,0 17,0 11,0 5,0 3,0 3 393,0 2 262,0 

S10 6 639,0 300,0 20,0 14,0 6,0 4,0 19 917,0 15 933,6 

S11 2 615,0 350,0 20,0 14,0 6,0 4,0 9 152,5 7 322,0 

S12 5 393,0 350,0 21,0 12,0 7,0 4,0 18 875,5 14 021,8 

S13 4 837,0 420,0 26,0 17,0 8,0 5,0 20 315,4 14 511,0 

S14 6 114,0 240,0 17,0 11,0 5,0 3,0 14 673,6 11 005,2 

S15 2 366,0 240,0 12,0 9,0 4,0 3,0 5 678,4 4 258,8 

S16 4 786,0 240,0 15,0 9,0 5,0 3,0 11 486,4 8 614,8 

S17 6 951,0 300,0 26,0 11,0 8,0 3,0 20 853,0 11 469,2 

S18 5 516,0 300,0 26,0 11,0 8,0 3,0 16 548,0 9 101,4 

S19 13 044,0 390,0 24,0 12,0 8,0 4,0 50 871,6 33 914,4 

S20 27 373,0 225,0 32,0 17,0 10,0 5,0 61 589,3 41 059,5 

S21 4 050,0 325,0 26,0 11,0 8,0 3,0 13 162,5 6 075,0 

S22 1 070,0 420,0 29,0 17,0 9,0 5,0 4 494,0 3 210,0 

S23 871,0 * * * * * * * 
S24 4 082,0 300,0 17,0 11,0 5,0 3,0 12 246,0 9 796,8 

B1 4 310,0 250,0 15,0 9,0 5,0 3,0 10 775,0 6 465,0 

B2 3 430,0 51,0 9,0 6,0 3,0 2,0 1 749,3 1 166,2 

B3 8 511,0 240,0 24,0 12,0 8,0 4,0 20 426,4 13 617,6 

B4 4 565,0 240,0 24,0 12,0 8,0 4,0 10 956,0 7 304,0 

B5 6 466,0 250,0 18,0 12,0 6,0 4,0 16 165,0 12 932,0 

B6 14 631,0 280,0 27,0 15,0 9,0 5,0 40 966,8 29 262,0 

B7 637,0 320,0 12,0 9,0 4,0 3,0 2 038,4 1 528,8 

B8 17 096,0 200,0 15,0 9,0 5,0 3,0 34 192,0 20 515,2 
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B9 7 293,0 200,0 15,0 9,0 5,0 3,0 14 586,0 8 751,6 

B10 18 201,0 200,0 21,0 9,0 7,0 3,0 36 402,0 21 841,2 

B11 5 980,0 200,0 21,0 9,0 7,0 3,0 11 960,0 7 176,0 

B12 25 186,0 200,0 15,0 9,0 5,0 3,0 50 372,0 30 223,2 

B13 24 170,0 200,0 15,0 9,0 5,0 3,0 48 340,0 29 004,0 

B14 6 161,0 160,0 12,0 9,0 4,0 3,0 9 857,6 7 393,2 

B/T1 15 816,0 200,0 15,0 9,0 5,0 3,0 31 632,0 18 979,2 

B/T2 1 616,0 200,0 15,0 9,0 5,0 3,0 3 232,0 2 424,0 

F/K/T2 4 613,0 275,0 17,0 11,0 5,0 3,0 12 685,8 7 611,5 

F/K/T3 15 084,0 198,9 11,0 8,0 3,0 2,0 30 000,0 30 000,0 

SN1 10 365,0 15,0 6,0 3,0 2,0 1,0 1 554,8 1 554,8 

OT1 3 551,0 350,0 12,0 9,0 4,0 3,0 12 428,5 8 877,5 

U1 20 397,0 80,0 12,0 6,0 4,0 2,0 16 317,6 12 238,2 

U2 10 081,0 100,0 12,0 6,0 4,0 2,0 10 081,0 8 064,8 
         

SUM 341 908 
     

764 833 518 204 

Gjenno
msnitt 

 
266,9 18,1 10,6 5,7 3,2 

  

Tabell 6: Viser oversikt over områdearealer samt krav til byggehøyde og maksimal BRA 
fordelt på hvert enkelt byggefelt.  
* Avklares i detaljregulering. 

I henhold til tabell 6 legges det i planen til rette for mellom cirka 518.000 m2 BRA og 
765.000 m2 BRA innenfor hele planområdet (bruksareal under terreng er ikke 
medregnet). Dette gir en områdeutnyttelse på mellom 94% og 139%1 (se også side 
15 om områdeutnyttelse). Dette inkluderer imidlertid all eksisterende bebyggelse 
innenfor planavgrensningen, herunder også bebyggelse som ikke forventes sanert - 
som eksempelvis Vestby storsenter, forretningsgårdene langs 
Garderveien/Sentrumsveien samt bevaringsverdige bygninger. Tallene illustrerer 
dermed ikke det reelle utbyggingspotensialet i Vestby sentrum. Fratrukket 
bevaringsverdige bygninger, samt områder hvor det ikke forventes utbygging, anslås 
det at planen åpner opp for følgende ny utbygging:  
 
Potensial for ny utbygging 

Ny BRA i m2 ved maksimal utnyttelse Cirka 680.000 m2 

  

Ny BRA i m2 ved minimum utnyttelse Cirka 435.000 m2 

Tabell 7: Viser forventet potensial for ny utbygging innenfor planområdet.  

 

Høydene som oppgis i tabell 6 er maksimal byggehøyde over ferdigplanert terreng 
angitt i meter. Det er i maksimal byggehøyde lagt til grunn etasjer på 3 meter (5 
meter ved aktiv første etasje). Det er for øvrig åpnet opp for 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. avsnittet «Virkninger 

                                                 
1 «Områdeutnyttelsen er etasjeareal (bruksareal, BRA) i relasjon til samlet grunnareal i et område. I 
motsetning til %-BRA, som regnes i relasjon til hver enkelt eiendom, tar områdeareal hensyn til behov 
for gater, parker etc.» (Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, s. 26).  
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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 kan det gjennom detaljregulering tillates inntil 1,5 meter til takkoppbygg over 
gesims. Det åpnes opp for dette innenfor samtlige byggefelt.   

Det forutsettes at høydene innenfor feltene skal være variert, og at kun en del av ny 
bebyggelse skal bygges med maksimal høyde. Hensikten med dette kravet er å 
oppnå variasjon i bygningstypologi, boligtyper og arkitektonisk uttrykk. Prinsippet for 
bygningshøyder er at det bør bygges høyest rundt jernbanestasjonen (J1) og mot 
Osloveien (V10). Det er vurdert at spesielt området nord for stasjonens plattformer 
tåler høy utnyttelse. Også langs deler av Kirkeveien (V1 og V2) og Vestbyveien (V4) 
er det åpnet opp for relativt høy bebyggelse. Se også «Notat om møteplasser, 
brohøyder, bygningshøyder, solstudier og arealoversikt datert 3.5.2016» (vedlegg 7).  

 
Boligbebyggelse 
Med ovenstående byggehøyder, grad av utnytting samt krav om aktive 1. etasjer 
innenfor deler av planområdet, er det vurdert at planen ved full utbygging åpner opp 
for boligbygging i henhold til nedenstående:  
 
Potensiell boligutbygging i henhold til bestemmelser om utnyttelse og byggehøyder 

*BRA bolig i m2 ved maksimal utnyttelse  544.000 

Antall bolig på 80 m2 ved maksimal utnyttelse 6.800 

  

*BRA bolig i m2 ved minimum utnyttelse 348.000 

Antall bolig på 80 m2 ved maksimal utnyttelse 4.350 

Tabell 8: Viser boligpotensialet innenfor planområdet.  
* Ut fra en gjennomgang av potensialet for utbygging innenfor hvert enkelt felt, er det vurdert 
mest realistisk med en boligandel på 80%. Dette er lagt til grunn for BRA bolig i m2.  

 
Fasadeutforming 
Det settes i reguleringsbestemmelsene krav til aktive 1. etasjer i sentrumskjernen på 
minimum 4,6 meter. Kravet om dette gjelder innenfor feltene S1-S11, S13, S14, S17, 
S18, S21, S22 og S24. For feltene S1-S9 samt S11 gjelder kravet for hele feltet, 
mens det for øvrige felter er stilt krav om dette mot særskilte gater og torg. 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. Det er vurdert at 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», er det i bestemmelsene 
åpnet opp for at det gjennom detaljregulering kan fastsettes at deler av 1. etasjen 
kan benyttes til bolig for en begrenset periode.   

Det er lagt opp til at bebyggelsesstrukturen i sentrumskjernen opparbeides som 
kvartalsstruktur. Prinsippene for denne kvartalsstrukturen er at kvartalene skal åpnes 
mot omkringliggende gater og plasser. Bygningshøyder legger opp til at det som et 
«gjennomsnitt» er et 1:1 forhold mellom bygningshøyder og bredder på gater og 
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byrom. Kombinert med krav om variasjon i høyder bidrar dette til å skape gode 
solforhold i kvartalene. Det settes videre krav i bestemmelsene om oppdeling av 
fasader etter omtrent hver 30. meter samt at det skal benyttes materialer av høy 
kvalitet. Det settes i planen krav om flatt tak eller pulttak. Se for øvrig beskrivelse av 
prinsipper for utforming i gateplanen, vedlegg 6, s. 32.  

 
Gjennomføringsstrategi/finansieringsmodell 
For å få til ønsket arealutvikling i Vestby sentrum, er det en forutsetning at større 
arealer og tilhørende behov for infrastruktur ses i sammenheng. Gjennomføring av 
områdereguleringsplanen vil kreve at det opparbeides fellestiltak for hele 
sentrumsområdet, dvs. tiltak som ikke bare kommer enkelteiendommer og 
enkeltprosjekter til gode.  

Av områdereguleringsplanens rekkefølgebestemmelser fremgår de tiltakene som 
vurderes å være felles infrastrukturtiltak som alle utbyggere må være med å 
finansiere. Disse innbefatter: V1-6, V8-9, V11, V13, GS1, P1-4, G1 og T1.I tillegg til 
disse fellestiltakene er det i del to av rekkefølgebestemmelsene stilt krav om øvrig 
infrastruktur som hvert enkelt felt må finansiere før disse kan utbygges.  

Fellestiltakene som de fremgår av rekkefølgebestemmelsene er vist på 
nedenstående kart: 

Kart 4: Fellestiltak som de fremgår av rekkefølgebestemmelsene. 

 

For å sikre at det er realisme i planforslaget - herunder rekkefølgebestemmelsene, 
har kommunen fått utarbeidet en kostnadsberegning av infrastrukturtiltakene som er 
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regulert inn i planen. Kostnadsberegningene vil bli lagt til grunn for utarbeidelse av en 
finansieringsmodell for utbygging i Vestby sentrum. Det legges i 
finansieringsmodellen opp til at alle utbyggere innenfor planområdet skal innbetale et 
fast beløp pr. m2 BRA. Beløpet vil bli felles for alle som ønsker å bygge ut innenfor 
planområdet. 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. Innbetaling til fellestiltak vil bli styrt gjennom 
utbyggingsavtaler.  
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Rammer og retningslinjer for området 
 
Kommuneplan Vestby 2016-2022 
Mesteparten av planområdet er i kommuneplan 2016-2022 avsatt til sentrumsformål. 
Enkelte områder er avsatt til tjenesteyting, bolig, grønnstruktur eller spredt 
næringsbebyggelse.  

Det forutsettes i kommuneplanen at arealene i Vestby sentrum blir regulert og 
utnyttet på en effektiv måte til leiligheter, kontor, forretninger, tjenesteyting, kultur og 
andre sentrumsfunksjoner. Boligbygging må prioriteres for å unngå at sentrum blir 
liggende dødt utenfor butikkenes åpningstider.  

Fortettingspotensialet i Vestby sentrum er svært stort ved bygging på eksisterende 
tomter og transformering av forretnings- og næringsbebyggelse. I kommuneplanen er 
det lagt opp til en markant fortetting med bebyggelse opp mot fem til seks etasjer og 
bred satsing på etablering av boliger i de fleste utbyggingsprosjekter, i kombinasjon 
med kontorlokaler nær jernbanestasjonen og forretningsvirksomhet/kontor i vest. En 
slik fortetting er i kommuneplanen beregnet å utgjøre et langsiktig byggepotensiale i 
sentrum på cirka 350.000 m² bruksareal BRA leiligheter og 100.000 m² bruksareal til 
kontor og forretninger. 
 
Parallelloppdrag om Vestby sentrum med evalueringsrapport 
Høsten 2014 avholdte Vestby kommune et parallelloppdrag om den fremtidige 
utviklingen av Vestby sentrum. De tre arkitektkontorer; C. F. Møller Norge, PIR II 
Oslo og Tegnestuen Vandkunsten ble utvalgt til å utarbeide tre mulighetsstudier for 
sentrumsområdet. De tre oppdragene tok utgangspunkt i tre ulike vekstperspektiver 
for «sentrumskjernen». Hvert kontor fikk derfor tildelt henholdsvis; 1000, 2000 og 
3000 boenheter som utgangspunkt for analysen. Parallelloppdraget har bidratt til å 
konkretisere og visualisere utviklingsmulighetene i Vestby sentrum. Arbeidet er fulgt 
opp i områdereguleringsplanen. 

For å få oppsummert og evaluert prosessen og de tre besvarelsene satte kommunen 
i januar 2015 ned et evalueringsutvalg. Evalueringsutvalgets arbeid er oppsummert i 
rapporten «Evaluering av parallelloppdrag om Vestby sentrum». Utvalget peker i 
rapporten på både positive og negative aspekter ved hver enkelt besvarelse, og gir 
12 råd til kommunen som bør følges for å få til ønsket utvikling i Vestby sentrum. 
Evalueringsutvalgets 12 råd lyder:  

1) Utarbeid en klar visjon og avklar hvem det planlegges for 

2) Vær tro mot Vestby 

3) Styr befolkningsveksten mot sentrum 

4) Hvis det kan generere byliv, så legg det i sentrum 

5) Gjør jernbanen til origo for utviklingen og etabler et klart definert hovedstrøk ut 

fra denne 

6) Knytt IKEA til sentrum 

7) Knytt storsenteret til sentrum 

8) Bygg gater og ikke veier – prioriter myke trafikanter 

9) Unngå store arealer med flateparkering og utarbeid en samlet 

parkeringsstrategi 

10) Sørg for gode møteplasser 
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11) Sett tydelige klima- og energimål – gjør det enkelt å prioritere klimasmarte 

løsninger 

12) Vær et godt eksempel – ta styringen med sentrumsutviklingen 

I tillegg til de 12 rådene formulerte også evalueringsutvalget fire anbefalinger for det 
videre arbeidet, som kommunen etterfølgende har fulgt opp. De 12 rådene og de fire 
anbefalingene ble på møte i plan- og miljøutvalget den 1.6.2015 vedtatt lagt til grunn 
for planarbeidet.  

 
Gateplan for Vestby sentrum  
Gateplanen (vedlegg 6) er en videreføring av parallelloppdraget om Vestby sentrum. 
På møte i «Styringsgruppe for sentrumsplanen» (se også saksfremlegget om 
saksgang og planprosess) den 7.3.2016 ble resultatene av gateplanen lagt frem og 
vedtatt lagt til grunn som prinsipp for utarbeidelse av planforslag for 
områdereguleringsplan for Vestby sentrum. Styringsgruppen ga i forbindelse med 
behandlingen følgende signaler for utarbeidelse av planforslag for 
områdereguleringsplan for Vestby sentrum: 

1) Ny gatestruktur i Vestby sentrum bør tilrettelegge for at biltrafikk ledes utenom 
sentrumskjernen.  

2) «Broen» ved Vestbyveien/Garderveien stenges for personbiltrafikk. 
3) Det reguleres gatebredder og gateformål i henhold til gateplanen.  
4) Det tilrettelegges for nye bussruter i henhold til prinsippet vist i gateplanen.  
5) Det reguleres byggegrenser til jernbanen i henhold til gateplanen. Total 

bredde på korridor avsatt til jernbaneformål vil da bli på 50,5 meter.    
6) «Sentrumsbroen», «Spiralbroen» og «Stasjonsbroen», som de er vist og 

beskrevet i gateplanen, reguleres inn i områdereguleringsplanen for Vestby 
sentrum.  

7) Det bør vurderes å bygges noe høyere/tettere i Vestby sentrum enn det som 
er foreslått i ny gateplan, med større vekt på møteplasser og grønne lunger. 
Høyere/tettere bebyggelse vil ha betydning for solforhold, gatebredder og 
opplevelsen av de ulike byrommene. For å få vurdert konsekvensene ved 
høyere utnyttelse og flere møteplasser engasjeres C. F. Møller Norge og Jaja 
Architects i et tilleggsoppdrag til gateplanen.  

8) Det tilrettelegges for aktive førsteetasjer innenfor «Vestbyloopen».  
9) Bevaringsverdige bygninger vurderes i henhold til forslag til kulturminneplan. 

 

Medvirkning 
Kommunen har prioritert å gjennomføre en utvidet planprosess hvor innbyggere, barn 
og unge, grunneiere, næringsdrivende, politikere og regionale instanser løpende er 
blitt inkludert. «Notat om medvirkning» (vedlegg 1) beskriver medvirkningstiltakene 
som er gjort som en del av planprosessen. «Visjoner for Vestby, Nachspielrapport fra 
begeistringsseminar» (vedlegg 2) oppsummerer innspill som kom inn i forbindelse 
med den tidlige medvirkningen som del av varsel om planoppstart. Det har vært 
prioritert særlig å involvere barn og unge i planarbeidet – se Rapport fra arbeidsbok 
med ungdommer samt barnetråkkregistreringer med to sentrumsnære barnehager. 
Hensikten med medvirkningsarbeidet har bl.a. vært å gi barn og unge en stemme i 
planprosessen samt å kartlegge disses ønsker og behov i forbindelse med 
sentrumsutviklingen. 
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Av medvirkningsarbeidet gjort med ungdommer er følgende kommet frem: 

- Sentrum utgjør ikke nærmiljøet til mange ungdommer. Fritiden brukes i dag 
primært til å være med venner – gjerne hjemme hos hverandre eller til 
trening/organiserte aktiviteter.  

- Det er lite å gjøre i Vestby sentrum. Det er ikke mange butikker og sentrum 
oppleves som kjedelig, lite koselig, stygt, møkkete og trist.  

- Det er mangel på sosiale arenaer og møteplasser samt generelle aktiviteter og 
tilbud for ungdommer.  

- Sentrum mangler en stor og fin park.  
- Sentrum mangler en «stil» eller et særpreg som kan kjennetegne Vestby.  
- Sentrum er gråt – det mangler farge og noe «fint å se på».  
- Vestby stasjon, Rema 1000/Zarepta kafe og Vestby storsenter er ungdommenes 

viktigste møteplasser i dag.  
- Rådhusparken og biblioteket er lite brukt.  
- Kryssene Vestbyveien/Kirkeveien, Grøstadveien/Grøstadparken, 

Sentrumsveien/Garderveien samt Osloveien oppleves som farlige. 
- Baksiden av «Meieriet», Shell, gamle Vestby skole, Mølla, området bak 

Vestbytorget og rådhuset/rådhusparken oppleves som skumle, da disse sjelden 
er i bruk på kveldstid/i helger.  

Følgende konkrete ønsker til funksjoner i Vestby sentrum er kommet frem i 
forbindelse med medvirkningsarbeidet: Skatepark, kino, kafeer, lekeplass, lysløype, 
restauranter, svømmehall, ski- og skøytebane, utesteder, busstopp på Sole, gågate, 
ny bygningsmasse, en skikkelig ungdomsklubb samt flere underholdningstilbud.   

Ønsker fra barn og unge som kom frem i forbindelse med Begeistringsseminaret 
understøtter disse funnene.  

Planforslaget var på høring fra 25.8.2016 til 8.10.2016. Det kom inn i alt 30 
merknader. I forbindelse med høringsperioden ble planforslaget også presentert på 
et åpent informasjonsmøte (8.9.2016) samt for følgende utvalg og foreninger: 

26.8.2016:  Presentasjon i Vestby bedriftsforum. 
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. 

Innspill som er kommet inn i løpet av planprosessen er forsøkt innarbeidet i endelig 
planforslag, og vil også bli beskrevet under avsnittet om virkninger.  

 
Overordnede føringer og retningslinjer 
Områdereguleringsplanen for Vestby sentrum berøres av følgende overordnede 
føringer og retningslinjer: 

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planlegging (1995) 
Formålet med retningslinjene er å synliggjøre og styrke barn og unges interesser i 
planleggingen, slik at kommunene får et godt grunnlag for å integrere og ivareta dette 
hensynet.  
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Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) 
Retningslinjene har som mål at planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige 
byer og tettsteder, legge til rette for næringsutvikling og fremme helse, miljø og 
livskvalitet. Dette skal skje gjennom å utvikle kompakte byer og tettsteder tilpasset 
eksisterende og planlagt senterstruktur rundt kollektivknutepunkter.  

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (2015) 
I Nasjonale forventninger av juni 2015 fremgår det at det for å redusere byspredning, 
transportbehov og klimagassutslipp må utvikles kompakte byer og tettsteder bygget 
tett rundt kollektivknutepunkter, og det forventes at den kommunale planleggingen 
legger til rette for tilstrekkelig og variert boligbygging som er lokalisert ut fra hensynet 
til samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.    

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (2015) 
Planen definerer og kategoriserer en rekke prioriterte vekstområder i Oslo og 
Akershus. Vestby tettsted er i planen kategorisert som en prioritert lokal by. Dette 
innebærer at Vestby tettsted bør ha en befolkningstilvekst som kan gi kundegrunnlag 
for et bredt handels- og tjenestetilbud, kollektivtransport som er god nok til å bli et 
naturlig førstevalg, og at innbyggerne kan gå og sykle til arbeidsplasser, 
fritidsaktiviteter og andre daglige gjøremål. Videre vises det i planen til at Vestby 
tettsted bør ha en områdeutnyttelse på mellom 60 % og 80 %.  
 
Områdereguleringsplanen erstatter følgende reguleringsplaner: 

Planid Plannavn Ikrafttredelsesdato 

0041 Vestby videregående skole 11.3.1985 

0038 Vestby sentrum 10.3.1986 

0034 Skansen 11.12.1987 

0032 Trekanten 4.9.1989 

0005 Vestby stasjon 20.12.1999 

0113 Vestby senter 6.1.2006 

0162 Vestby senter (bebyggelsesplan) 16.6.2008 

0190 Vestby stasjon, innfartsparkering 10.5.2010 

0195 Vestby videregående skole 10.5.2010 

Tabell 9: Viser reguleringsplaner som erstattes av områdereguleringsplanen.  

 
Områdereguleringsplanen erstatter deler av følgende reguleringsplaner: 

Planid Plannavn Ikrafttredelsesdato 

0086 Ny E6/jernbane, Østfold – Vestby 21.6.1993 

0004 Schaus transport 20.12.1999 

0114 Nordby gård 16.6.2003 

0128 Støttumveien 14.6.2004 

0234 IKEA 22.6.2015 

Tabell 10: Viser reguleringsplaner som delvis erstattes av områdereguleringsplanen.  
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I tillegg reguleres et uregulert område som innbefatter eiendommene 9/66, 9/67, 
9/68, 9/69, 9/71, 9/72, 9/78, 9/79 og 9/85.  

 
Konsekvensutredning 
Kommunen har vurdert planen i henhold til forskrift om konsekvensutredning. § 2 e 
med vedlegg 1 fastsetter at områdereguleringer skal konsekvensutredes dersom det 
legges til rette for «industrianlegg, næringsbygg, bygg for offentlig eller privat 
tjenesteyting og bygg til allmennyttig formål med en investeringskostnad på mer enn 
500 millioner kroner eller et bruksareal på mer enn 15.000 m2» (forskriften er revidert 
pr. 1.1.2015, dvs. etter varsel om planoppstart). Kommunen har vurdert at planen 
faller inn under denne forskriften. 

I henhold til krav om konsekvensutredning er det blitt utarbeidet planprogram for 
denne planen (fastsatt av plan- og miljøutvalget 2.5.2016) og relevante tema har blitt 
utredet særskilt. Særskilte rapporter er vedlagt planforslaget til politisk behandling. 
Funnene og konklusjonene fra disse rapportene ligger til grunn for vurdering av 
planforslagets virkninger samt for vedlagte ROS-analyse.  
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Virkninger 
 
Virkninger for barn og unge 

Et viktig formål med planarbeidet er å legge til rette for at det skapes nye aktiviteter, 
parker, møteplasser og tjenester i Vestby sentrum, som også henvender seg til barn 
og unge. Det reguleres i planen åtte nye møteplasser. «Sentrumsbroen» (V3), 
«Rådhusplassen» (T1), «Siloplassen» (T2), «Spiralplassen» (T3), «Senterplassen» 
(T4), «IKEA-plassene» (T5 og T6) og «Stasjonsplassen» (PL1) vil alle bidra til at det 
skapes nye møtesteder for barn og unge. Det legges opp til at særlig Rådhusplassen 
og Siloplassen vil få funksjoner som er etterspurt av ungdommene. Det vil være viktig 
i forbindelse med den videre detaljreguleringen at barn- og unge tas med på råd om 
den konkrete utformingen av plasser og uterom, herunder hvilke aktiviteter det bør 
tilrettelegges for. Det er i planen regulert inn nye park- og lekeområder. Minneparken 
(P4) ønskes oppgradert med gjenetablering av Grøstadbekken/Grøstaddammen 
(innenfor G1), noe som vil bidra til at det skapes vannelementer i sentrum. 
Regulering av ny rådhuspark (P1-P3) vil skape en større sammenhengende park, 
som det har blitt etterspurt i forbindelse med planarbeidet.  

Ny gatestruktur i sentrum med forbedrede forhold for gående og syklende 
tilrettelegger for - og gjør det mer attraktivt for barn og unge - å bevege seg i 
sentrum. Mindre veibredder, nye kryssløsninger samt regulerte beplantningssoner vil 
bidra til økt trafikksikkerhet for myke trafikanter i Vestby sentrum. Det etableres flere 
mindre gågater, og Garderveien (V8) gis en utforming som handlestrøk med 
sitteplasser og små møtesteder langs veien.  

Nytt gatesnitt og utforming av Kroerveien (V13 og V14), med beplantningssoner samt 
fortau og sykkelfelt på begge sider av veien, vil gjøre det mer attraktivt for 
videregående elever å bevege seg fra Vestby stasjon til Vestby videregående skole 
(U1). Kryssene som i dag beskrives som farlige for barn og ungdom vil få en ny 
utforming, som vil gjøre disse mer trafikksikre for myke trafikanter.  

Barnetråkkregistreringene har særlig pekt på bruk av følgende områder innenfor 
planavgrensningen: Grøstadparken («Minnelunden»), Gamle Vestby stadion, 
videregående skole og biblioteket. Områder som «sentrumsbarnehagene» i dag 
benytter er søkt bevart, og flere av disse vil bli oppgradert som følge av 
områdeutviklingen – eksempelvis Grøstadparken som benyttes av begge 
barnehagene. Gamle Vestby stadion benyttes av Støttumveien barnehage, men er i 
områdereguleringsplanen ønsket omregulert til boligområde (B12). Nye områder i 
sentrum er imidlertid vurdert å oppveie dette tapet. Det er vurdert at regulerte nye 
møteplasser og parker vil gi barnehagene nye og bedre muligheter for lek og opphold 
i sentrum. Vannelementer som følge av åpning av Grøstadbekken og bruk av åpne 
overvannsløsninger vil skape naturlige lekemiljøer for barna.  

Eksisterende grusbane nord i planområdet (12/22) reguleres i planen til boligformål 
(B14). Nye områder tilrettelagt for barn- og unge i Vestby sentrum er vurdert å 
oppveie dette tapet.  

Det er i planen regulert inn et areal avsatt til undervisningsformål (U2) i tilknytning til 
Vestby videregående skole. Området vil kunne benyttes til en eventuell fremtidig 
utvidelse av skolen.  
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Virkninger for næringsliv og sysselsetting 

Det er utarbeidet handelsanalyser i forbindelse med reguleringsplaner for Vestby 
storsenter og IKEA (vedlegg 14 og 15). Analysene viser følgende: 

Handelsanalyse for Vestby storsenter utarbeidet av Norconsult (2015) 
I analysen er endringer i handelstilbudet vurdert samt endringer i 
befolkningsgrunnlag og etterspørsel. Det konkluderes i analysen at Vestby kommune 
i dag har en dekningsgrad på cirka 110 %. Det vises imidlertid til at store regionale 
handelsvirksomheter som eksempelvis Norwegian Outlet og Bauhaus bidrar til at det 
er overdekning for kommunen som helhet, men at det innenfor flere enkelte 
varegrupper er underdekning (eksempelvis dagligvarer, møbler, hvitevarer og 
fargehandel). Med bakgrunn i kommunens egne befolkningsprognoser vurderes det 
at det frem mot 2030 vil være behov for økt etterspørsel som tilsvarer cirka 314 
millioner kroner, eller 9.000 m2 handelsareal. 

Handelsanalyse for IKEA utarbeidet av Balanza AS (2014)  
Analysen viser at det er sannsynlig at et fremtidig IKEA-varehus i Vestby vil ha en 
kompletterende effekt på det eksisterende handels- og servicetilbud i Vestby. 
Således antas det i analysen at sentrumsdannende næringer (dagligvarebutikker, 
lettere faghandel, servering, personlig service mm.) vil få en årlig vekst på 7-12 % rett 
etter IKEA-etableringen. Tyngre faghandel (plasskrevende varer) vil ifølge analysen 
få en vekst på mellom 150 og 200 % i etableringsåret for IKEA. Deretter vil veksten 
gå ned til cirka 5 % per år. 

Handelsanalysene viser således til et vesentlig potensial for nye næringsetableringer 
i Vestby sentrum. Det er i handelsanalysene lagt til grunn en noe mindre utbygging i 
Vestby sentrum enn det som denne planen åpner opp for. Områdereguleringsplanen 
legger til rette for at det kan bygges mellom cirka 4.000 og cirka 6.700 nye boliger i 
Vestby sentrum, og det legges til rette for en funksjonsblanding innenfor planområdet 
med kort avstand mellom boliger og forretninger. På bakgrunn av ovenstående 
handelsanalyser og stor befolkningsvekst i Vestby sentrum, er det vurdert at det vil bli 
et betydelig behov for økt handelsaktivitet i Vestby sentrum. Ny bebyggelse innenfor 
sentrumskjernen vil bli tilrettelagt for publikumsrettede funksjoner og servicer i 1. 
etasje. 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 i henhold til gjeldende 
markedsbehov.  

 
 

Virkninger for trafikk 

Planområdet omfatter de fire fylkesveiene; Vestbyveien (V4 og V7), Kirkeveien (V1 
og V2), Osloveien (V1 og V10) og Kroerveien (V13 og V14). I tillegg omfatter planen 
en rekke kommunale veier herunder bl.a. Garderveien (V8), Senterveien (V6), 
Sentrumsveien (V11) og Støttumveien (V28). Dagens årsdøgntrafikk (ÅDT) varierer 
fra mellom 1.700 kjøretøy/pr. døgn langs Sentrumsveien til 10.200 kjøretøy/pr. døgn 
langs Kirkeveien. Se for øvrig vedlegg 9, side 26.   

Som det framgår av avsnittet om «Gatestruktur» under planens innhold, er det 
regulert inn en ny gatestruktur i Vestby sentrum. Ny gatestruktur vil ha store 
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virkninger på trafikkbildet. Ny gatestruktur er regulert på bakgrunn av utarbeidete 
gateplan for Vestby sentrum (vedlegg 5).  

Det er i planen regulert kjørebane i alle eksisterende og nye gater - bortsett fra 
«IKEA-gaten» (GS4) og i Rådhusgata (P1-P3). I de traséene som biltrafikken ønskes 
styrt mot, og hvor det vil gå busstrafikk, er det lagt opp til kjørebanebredder på 6,5 
meter, mens det i gater hvor biltrafikk ønskes begrenset er regulert kjørebanebredde 
på 4-5 meter. Langs samtlige gater i sentrum er det regulert inn fortau på 3 meter, 
beplantnings-/møbleringssone på 2 eller 3 meter samt sykkelvei på 2 meter. 
Unntagelsen fra dette prinsippet er mindre «sykkelgater» (eksempelvis Møllegate 
(V15-V17) og Støttumveien (V28), hvor det ikke er regulert sykkelvei, men hvor 
kjørebanen deles av bilister og syklende. Kirkeveien (V1) er frem til rundkjøringen 
ved Senterveien (V6) og Kirkeveien (V2) regulert i henhold til dagens situasjon.     

Foreslåtte bredder til fortau og beplantnings-/møbleringssone (Annen veggrunn – 
grøntareal) vil gjøre det mer attraktivt og trafikksikkert å være fotgjenger i Vestby 
sentrum. Samtidig tilrettelegges det med nye bredder for at aktivitet fra nye og 
eksisterende sentrumsfunksjoner vil kunne benytte gatene.  

Det foreslås regulert sykkelvei langs samtlige gater (som ikke er «sykkelgater») 
adskilt fra kjørevei med møblerings-/beplantningssone. Eksisterende gang- og 
sykkelveinett ved V1, V12 (nord) og V21 opprettholdes. Dette vil skape et 
sammenhengende, forutsigbart og mest mulig trygt nettverk av sykkelveier. 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 
bilister. Sykkelveiene må tydelig adskilles fra fortau enten ved bruk av nivåforskjell 
med kantstein eller oppmerket rød asfalt.  

Foreslåtte gatesnitt vil bidra til å oppfylle føringene fra parallelloppdragets 
oppdragsbeskrivelse samt råd åtte i evalueringsrapporten. Nye gatesnitt prioriterer 
gående og syklende, samtidig som det er fullt mulig å kjøre i bil innenfor 
sentrumskjernen. Med ny gatestruktur tilrettelegges for at mennesket og ikke bilen 
prioriteres i Vestby sentrum.  

Det er på bakgrunn av ny gatestruktur og forventet befolkningsvekst utarbeidet flere 
trafikkanalyser for Vestby sentrum. Trafikkanalysene med trafikktellinger for Vestby 
sentrum er utarbeidet av Rambøll i løpet av 2014, 2015 og 2016. Trafikkanalyser 
utarbeides vanligvis for en periode på 25 år, hvor fremtidig trafikk stipuleres på 
bakgrunn av dagens trafikk, erfaringsdata og fremtidig utbygging. Det har imidlertid 
vist seg at trafikkanalyser har vanskelig ved å fange opp fremtidige forflytninger i 
reisemiddelfordelingen. Trafikkanalysen for Vestby sentrum datert 10.6.2016 
(vedlegg 9) er utarbeidet på bakgrunn av trafikkmatriser for 2025- og 2040-trafikk i 
morgen- og ettermiddagsrush. Matrisen for 2025 er ment å representere trafikk i et 
2040-perspektiv med endret reisemiddelfordeling, mens 2040-matrisen viser trafikk 
med fullt utbygget Vestby sentrum og en bilandel tilsvarende dagens.  

Trafikkanalysene har vist en rekke kryss og rundkjøringer som i fremtiden kan bli 
problematiske for å få til ønsket trafikkavvikling. Følgende tiltak er på bakgrunn av 
disse analysene regulert inn i denne planen: 
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Rundkjøringen Osloveien/Kirkeveien (øst for E6) 

- En breddeutvidelse av Kirkeveien (V1) på cirka 50 meters lengde ut av 
rundkjøringen mot Pepperstad skog (er allerede regulert i reguleringsplan for 
Vestby storsenter – dette er videreført i denne planen). 

- Et filterfelt fra Kirkeveien (V1) vest mot Osloveien sør (V10). 
- Et filterfelt fra Kirkeveien øst (V1) til påkjøringsrampe for E6, nordgående trafikk 

(er allerede regulert i reguleringsplan for Vestby storsenter – dette er videreført i 
denne planen). 

- En breddeutvidelse av Osloveien (V1) på cirka 100 meter for nordgående trafikk 
inn mot rundkjøringen (er allerede regulert i reguleringsplan for IKEA – dette er 
videreført i denne planen).  

 
Rundkjøringen Kirkeveien/E6 (vest for E6) 

I tillegg foreslås det i trafikkanalysen lagt inn en breddeutvidelse med cirka 55 meters 
lengde på avkjøringsrampen fra E6 nord inn mot rundkjøringen Kirkeveien/E6 (Vest 
for E6). Dette er imidlertid utenfor sentrumsplanens avgrensning, og må reguleres i 
en etterfølgende detaljreguleringsplan (eventuelt som en mindre endring av 
gjeldende reguleringsplan). Endelig er det i trafikkanalysen foreslått lagt inn en 
breddeutvidelse av Garderveien på cirka 90 meters lengde i nordgående retning inn 
mot ny femarmet rundkjøring ved Osloveien/Garderveien (V9/V10). Dette området er 
også utenfor sentrumsplanens avgrensning, men det er avsatt areal til dette i 
reguleringsplan for IKEA.   

Med ovenstående tiltak lagt inn i trafikkmodellen viser analysene følgende: 

 
2025-trafikk 

- Det vil være god trafikkavvikling for biler i både morgen- og ettermiddagsrush. 
Gjennomsnittlig hastighet for biler vil være mellom cirka 35 km/t og 40 km/t. Noe 
kø vil oppstå i ettermiddagsrushet ved Osloveien/Garderveien (V10), men 
gjennomsnittshastigheten på strekningen Vestby stasjon-Garderveien-Osloveien 
vil fortsatt være 25 km/t. Dette vurderes som akseptabelt.  

- Analysene viser god trafikkavvikling for alle busslinjer. I morgenrushet vil alle 
busser ha en gjennomsnittshastighet på over 20 km/t og forsinkelser vil være 
mindre enn et minutt. I ettermiddagsrushet vil laveste gjennomsnittshastighet 
være på 18 km/t (rute 530 fra Hvitsten til Vestby via Pepperstad skog). 
Forsinkelsen her vil imidlertid kun være på cirka 1,7 minutter. Dette vurderes som 
akseptabelt.  

- Noe kø vil oppstå i Garderveien ved ny femarmet rundkjøring ved Osloveien/IKEA 
(V9). Dette skyldes at trafikken fra sentrum skal vike for trafikken fra sør og fra 
IKEA. Kølengden er imidlertid beregnet til å ikke skape tilbakeblokkering til 
krysset Sentrumsveien/Garderveien (V11), og er derfor vurdert som akseptabel.  

 
2040-trafikk 

- Med full utbygging i sentrum sammen med etablering av IKEA, og med samme 
reisemiddelfordeling i 2040 som i 2014, vil det bli vanskelige avviklingsforhold 
både i Garderveien (V8) og Kirkeveien (V1 og V2). 
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Planområdets befolkningstetthet, gode tilrettelegging for gående og syklende samt 
sentralitet i forhold til viktig infrastruktur, gjør det realistisk å anta at sykling, gange og 
kollektivreiser vil bli vesentlige transportformer for nye beboere i sentrumsområdet. 
Det legges derfor til grunn for planforslaget at reisemiddelfordelingen i et 25-års 
perspektiv vil forflytte seg noe fra personbiltrafikk til «grønne reiseformer».    

 

 
Virkninger for parkering 

Det er i dag over 1500 parkeringsplasser innenfor planområdet (inkludert Vestby 
storsenter, Vestby videregående skole og innfartsparkeringsplassene). Samtlige 
parkeringsplasser innenfor planområdet er gratis å benytte og er uten 
tidsbegrensning. Under Rema 1000-bygget (S6) og Vestby storsenter (F/K/T3) er det 
private parkeringskjellere. Alle øvrige parkeringsplasser er etablert på bakkeplan som 
flateparkering. Denne utviklingen har gjort at det i dag er svært store asfalterte 
arealer i sentrum som er avsatt til bilparkering.  

Parkering og parkeringspolitikk er et viktig virkemiddel i utviklingen av fremtidens 
miljø- og klimavennlige byer. Parkering er, i et tett senterområde med god 
kollektivdekning, en begrenset ressurs og et offentlig fellesgode som i mindre grad 
enn i dag kan forbeholdes enkeltbedrifter og virksomheter. Begrensning av 
flateparkering og innføring av betalingsparkering er blant de viktigste virkemidler for å 
flytte reisende fra bil til sykkel og gange. For å skape et tettere og mer levende 
sentrum er det for øvrig en forutsetning at det ikke avsettes store arealer til 
bilparkering. Samtidig er det klart at det i en kommune og et tettsted som Vestby, 
også i fremtiden vil være nødvendig for mange å bruke bil og ha tilgang til parkering.  

Reisevaneundersøkelser viser en særdeles høy bilandel på reiser til Vestby sentrum. 
Rikelig tilgang på parkering har ført til at bilandelen på arbeidsreiser til Vestby 
sentrum er på hele 76 %. Dette er blant det høyeste i Follo. Med en kraftig vekst i 
antall av boliger i kommunen, må det forventes at arbeidsreiser ut fra Vestby sentrum 
vil bli mer dominerende, og at de viktigste arbeidsmarkedene for nye beboere vil 
være arbeidsmarkedet i Oslo samt sentrene langs jernbanen i begge retninger. 
Fortetting i Vestby sentrum, et mer regulert parkeringstilbud samt bedre 
tilrettelegging for sykkel og gange, tilsier at flere korte arbeidsreiser i fremtiden vil 
skje til fots og med sykkel. Et tett og utbygget sentrum vil i tillegg øke muligheten for 
en bedre betjening med lokale bussruter for reiser mot Vestby sentrum. For å få 
analysert det fremtidige parkeringsbehovet samt for å få vurdert gode 
parkeringsløsninger i Vestby sentrum, har kommunen fått utarbeidet en 
parkeringsanalyse, se vedlegg 12. Rapporten konkluderer med følgende: 

- Det vurderes i analysen å være realistisk med en fremtidig bilbruksandel for 
arbeidsreiser på 55 % og for besøksreiser på 80 %.  

- Med bakgrunn i dette er det maksimale parkeringsbehovet for ansatte og 
beboere, summert for hver enkel arealbrukskategori, beregnet til cirka 4.200 
parkeringsplasser. Korrigert for sambruksmuligheter vil det være behov for 3.300 
plasser – altså 900 færre. Dette utgjør en sambrukseffekt på cirka 20 %. 

- Ved å utnytte sambrukseffekten på 900 parkeringsplasser kan 
kommunen/utbyggere spare i størrelsen 200-250 millioner kroner (med 
frikjøpsordning på cirka 250.000 kroner pr. parkeringsplass).  
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- Det bør innenfor sentrumsområdet etableres flere felles offentlige 
parkeringsanlegg som erstatning for privat parkering på egen grunn.  

- Aktiv bruk av frikjøpsordning vil bidra til at kommunen kan etablere finansiell 
styrke til å bygge større, effektive og rasjonelle parkeringsanlegg som utnytter 
potensialet for sambruk.  

- Det anbefales innenfor sentrumsområdet en fastnorm eller maksimumsnorm for 
bilparkering, samt en egen norm for frikjøp. Minimumsnormer vil føre til at 
kommunen mister kontrollen med hvor mange parkeringsplasser som etableres.  

- «Like langt til kollektiv som til bil» bør være utgangspunktet for lokalisering av 
parkeringsanleggene. Dette betyr at felles parkeringsanlegg bør plasseres så 
nærme kollektivknutepunktet ved Vestby stasjon som mulig. 

Det er i bestemmelsene skrevet inn egne parkeringsbestemmelser for bilparkering og 
sykkelparkering i Vestby sentrum. Bestemmelsene for bilparkering er noe lavere – 
eller i tråd med - bestemmelsene til kommuneplan for Vestby 2016-2022. Samtidig 
stilles det krav om plasser for el-biler samt for funksjonshemmede. Det stilles i planen 
krav om at parkering skal etableres i parkeringshus under bakken. For å kunne samle 
sentrumsparkeringen i felles parkeringsanlegg og dermed kunne utnytte den 
beregnede sambrukseffekten, samt unngå at det etableres privat parkering innenfor 
hvert enkelt byggeområde, åpnes det opp for at private utbyggere kan benytte seg av 
den allerede etablerte frikjøpsordningen. Frikjøp tilbys for all bilparkering innenfor 
planområdet, og gjøres i henhold til kommuneplanens bestemmelser om frikjøp (§ 7). 
Funnene i parkeringsanalysen er lagt til grunn for parkeringsbestemmelsene i denne 
planen. Det er i Vestby sentrum satt 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 2,9 2,4 

Forretning/tjeneste-
yting ellers 

Pr. 100 m2 1,7 1,4 

Kontor Pr. 100 m2 1,0 0,8 

Tabell 11: Viser normkrav fastsatt for bilparkering og frikjøp.  
 

Det vil ikke være hensiktsmessig med en total avskaffelse av gateparkering i 
sentrumsområdet. Korttidsparkering er nødvendig for personer med nedsatt 
funksjonsevne, eldre og dårlig gående. Samtidig er korttidsparkering med til å skape 
liv på gateplan også i perioder med dårlig vær. Det åpnes derfor i bestemmelsene 
opp for at inntil 5 % av biloppstillingsplassene kan unntas fra frikjøpsordningen og 
etableres på reserverte plasser utenfor felles parkeringsanlegg (for 
bevegelseshemmede, korttidsparkering for kunder, varelevering og til drift av 
eiendommen). Disse plassene kan legges på terreng. I gatene V8, V11, V15-17 og 
V26-28 skal det også etableres korttids gateparkering mellom vegetasjonen, men det 
må da benyttes permeabelt dekke. Gateparkeringsplassene er ikke vist på plankartet. 
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I området PA3 (mellom Stasjonsbroen (GS1) og Kroerveien (V13)) skal det etableres 
biloppstillingsplasser for bevegelseshemmede og korttidsparkering for stasjonen. 

Det stilles for øvrig følgende generelle krav til parkering: 

- Inntil 3 % av biloppstillingsplassene skal erstattes med MC parkering. 
- Minst 20 % av biloppstillingsplassene skal ha lademulighet med egne 

elbilkontakter. Av disse skal minst 40 % kunne lades samtidig. 
- Minst 5 % av biloppstillingsplassene skal reserveres for bevegelseshemmede.  

Det settes i bestemmelsene følgende minimumskrav til sykkelparkering: 
 
Minimumskrav til sykkelparkering 

Arealformål Enhet Sykkelparkering 

Bolig Pr. bolig m. fellesparkering 2,5 

Bolig Pr. bolig m. individuell 
parkering 

4 

Hotell Pr. 100 m2 2 

Restaurant Pr. 10 seter 2 

Gatekjøkken Pr. 10 årsverk 2 

Mosjonslokale Pr. 100 m2 BRA 0,4 

Barnehage Pr. ansatt 1 

Videregående skole 10 årsverk 48 

Forretning/tjenesteyting ellers Pr. 100 m2 2 

Kontor Pr. 100 m2 3 

Tabell 12: Viser minimumskrav til sykkelparkering. 

Sykkelparkeringsplasser skal plasseres under tak og nær inngangspartier eller heis. 
Minst 50 % av plassene samt plass til sykkelvogner, ekstra brede sykler, HC-
scootere o.l. skal være innlåst og med tilgang til ladning og luft. 
Sykkelparkeringsplasser på offentlig veigrunn utenfor bygget kan medregnes som 
inntil 10% av plassene.  

Utforming av felles parkeringsanlegg må avklares som en del av den etterfølgende 
detaljreguleringen, men det er en rekke prinsipper som må legges til grunn for 
utforming av offentlige parkeringsanlegg. Disse prinsippene er beskrevet nærmere i 
parkeringsanalysens avsnitt 13 (vedlegg 12, side 52-53).  

Kostnadene ved å etablere og drifte det fremtidige parkeringstilbudet i Vestby 
sentrum vil øke betraktelig, og det er lagt til grunn i planen at dette må 
brukerfinansieres gjennom bruk av utbyggingsavtaler, frikjøpsordning og ved 
parkeringsavgift. Det er i parkeringsanalysen foreslått at kommunen etablerer en 
dynamisk modell for prising av allment tilgjengelige parkeringsplasser på og utenfor 
gategrunn. Modell og system for betalingsparkering må avklares politisk i etterkant av 
vedtak av sentrumsplanen, men det vil være en forutsetning for gjennomføringen av 
planen at det etableres betalingsparkering i en eller annen form.   
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Virkninger for busstrafikk 

Vestby busstasjonen ligger ved jernbanestasjonen og betjenes i dag av følgende 
linjer:  

- 530 Hvitsten – Pepperstad – via Vestby stasjon. 
- 540 Moss – Vestby stasjon. 
- 590E Vestby stasjon – Ås – Ski – Oslo (Ryen). 
- 1131 Skolerute fra Pepperstad/Vestbyhallen. 
- 1132 Skolerute fra Hølen (bringer videregående elever til toget). 
- 1133 Skolerute til Vestby barneskole og videregående skole. 
- 1135 Skolerute fra Son til Vestby barneskole og videregående skole. 

 

Rute 530 går fra Vestby stasjon og betjener Vestby nord/Randem samt Pepperstad 
skog, med en frekvens på to avganger i timen i rushtiden og en gang i timen i øvrige 
perioder. Rute 530 betjener også Hvitsten i deler av døgnet. Mellom Vestby og Moss 
går rute 540 en gang i timen fra mandag til lørdag. Bussen går langs Osloveien og 
har en reisetid på cirka 50 minutter. Buss 590E har avganger hvert 15. minutt morgen 
og ettermiddag fra Vestby stasjon til Oslo (Ryen) via Vinterbro. Bussene kjører via E6 
til Korsegården. I tillegg betjenes Vestby sentrum av flybuss til Oslo lufthavn 
Gardermoen. Flybussene går fra holdeplassen utenfor Vestby storsenter. Det er i dag 
i alt fem bussholdeplasser innenfor planområdet. 

Et viktig prinsipp i områdereguleringsplanen er at kollektivtrafikk må prioriteres og 
gjøres mer attraktiv å benytte. Et sentralt grep for å oppnå dette er at Sentrumsbroen 
(V3) ved Garderveien/Vestbyveien utvikles til Vestby sentrums nye 
kollektivknutepunkt og viktigste bussholdeplass. Det legges opp til at alle busser til og 
fra sentrum i fremtiden skal stoppe her. Broen skal være et kompakt og lesbart 
kollektivknutepunkt med kort avstand mellom buss og tog. Det er i reguleringsplanen 
regulert inn nye busstraséer gjennom Vestby sentrum. Det foreslås at alle bussene ut 
av sentrum går via Kroerveien (V13) og stopper på østsiden av broen. Terminering vil 
(som i dag) skje i Kroerveien ved stasjonsbygget (under GS1). Flybussene vil 
fremdeles holde ved Vestby storsenter ved Kirkeveien (V1). Det er foreslått at rute 
530 til Randem legges om slik at denne i fremtiden går via Kirkeveien (V2) til regulert 
ny holdeplass (kantsteinstopp) ved Vestby storsenter, før den fortsetter i nordgående 
retning via Senterveien (V6) og Vestbyveien (V7). Rute 540 foreslås lagt via 
Kirkeveien (V1 og V2) og Osloveien (V10). Ved Osloveien (V10) er det regulert inn 
busslommer for nytt busstoppested ved IKEA. Rute 590E går via Kirkeveien (V1 og 
V2) til påkjøringsrampe til E6. Se for øvrig gateplanen, vedlegg 6, side 10. 

Trafikkanalysen viser at det kan oppstå noen problemer for busstrafikken i Kirkeveien 
og Osloveien. En mulighet kan på sikt være å omgjøre noen felt til kollektivfelt.    

 
 

Virkninger for jernbanen 

Områdereguleringsplanen omfatter Vestby stasjon samt den delen av Østfoldbanen 
som går gjennom Vestby sentrum. Dagens Vestby stasjon har to gjennomgående 
spor med sideplattformer, samt et nedlagt sidespor ved Vestby mølle. Det er i dag 
timesavganger til Moss og Oslo (Stabekk) fra Vestby. I rushtiden, morgen og 
ettermiddag, er det en ekstra togavgang til/fra Oslo. Reisetiden med tog til Oslo og 
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Moss er hhv. cirka 35 minutter og 15 minutter. Jernbaneverket har påbegynt 
hovedarbeidet på «Follobaneprosjektet». Follobanen skal etter planen stå ferdig i 
2021, og det forventes at prosjektet vil redusere reisetiden med tog fra Vestby til Oslo 
til 22 minutter, samt at det vil komme halvtimesavganger i begge retninger fra Vestby 
stasjon. Med en fremtidig økning i antallet av togavganger, samt kortere reisetid til 
Oslo, vil det bli mer attraktivt å reise med tog fra Vestby stasjon. Det forventes at 
cirka 192.000 kunder årlig (16 %) vil reise kollektivt til IKEA-varehuset i Vestby – da 
hovedsakelig med tog.  

Det er nærheten til jernbanen som har bevirket at Vestby i «Regional plan for areal 
og transport i Oslo og Akershus», er utpekt som et fremtidig knutepunkt for utvikling i 
Osloregionen. Sentrums tilknytning til jernbanen er således et av de mest sentrale 
utgangspunktene for sentrumsplanen, og et av planarbeidets viktigste mål har vært å 
støtte opp om jernbanens potensial. For å skape et attraktivt og lett tilgjengelig 
stasjonsområde er det i planen regulert inn ny stasjonsløsning for Vestby stasjon, 
med nye forbindelser til stasjonens plattformer fra både ny bro Sentrumsbroen (V3) 
og ny bro Stasjonsbroen (GS1). Stasjonsbroen er foreslått tilrettelagt med nye 
sykkelparkeringsplasser, og mulighet for servicefunksjoner i 1. etasjen. I tillegg er det 
regulert inn nye gang- og sykkelforbindelser til stasjonsområdet. Nye 
parkeringsanlegg er foreslått lagt i umiddelbar tilknytning til stasjonen, slik at denne 
blir attraktiv å bruke for pendlere til arbeidsmarkedene i Moss og Oslo. 
 
Byggegrenser til jernbanen 
I bestemmelser om byggegrenser i jernbanelovens § 10 er det fastsatt en 
byggegrense til nærmeste jernbanespors midtlinje på 30 meter. Avstanden på 30 
meter gjelder i utgangspunktet ved alle tiltak langs landets jernbanelinjer, og er 
begrunnet i jernbanetekniske hensyn samt miljø- og sikkerhetshensyn.  

Jernbanelovens krav om byggegrenser vil bety at det i sentrumsplanen må avsettes 
en korridor på 64,8 meter tvers gjennom planområdet. Korridoren vil ha et samlet 
areal på 85,3 daa, og vil virke sterkt begrensende på utbyggingspotensialet i Vestby. 
Dersom nasjonale og regionale mål om fortetting og utbygging i nær tilknytning til 
eksisterende kollektivknutepunkter skal kunne følges opp i praksis, mener Vestby 
kommune at det er svært uheldig med en 30-metersgrense i Vestby sentrum.  

Det foreligger ingen konkrete planer om utbygging av jernbanen som skal tilsi at 30 
meters byggegrense bør opprettholdes i Vestby sentrum. For å få avklart hvor mye 
areal som i fremtiden trengs til jernbanen igjennom Vestby, har kommunen fått 
utarbeidet en utredning av planforslagets jernbaneteknisk konsekvenser, se vedlegg 
7. Utredningen om byggegrenser konkluderer med følgende: 

- Det er i flere tilfeller gitt dispensasjon til byggegrensen på 30 meter. I Kolbotn er 
det i en lengde på 300 meter på vestsiden av stasjonsområdet benyttet en 
byggegrense på 15 meter. På Jåttå, mellom Sandnes og Stavanger, er det 
benyttet en byggegrense på 18 meter, mens det på Skøyen i Oslo er oppført 
kontorbygninger med fasade 7,75 meter fra jernbanesporet.  

- Foreslåtte godsterminal sør for Vestby stasjon vil ikke kreve sidespor fra Vestby 
stasjon.  

- En eventuell optimalisering av kurven syd for Vestby stasjon vil ikke kreve ekstra 
arealer innenfor plangrensen. Ny kurvatur vil ta plass på innersiden av dagens 
kurve, forbi nytt IKEA-varehus. Det er i reguleringsplan for IKEA avsatt 30 meter 
til jernbanen. Dette arealet vil være tilstrekkelig for denne optimaliseringen.  
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- Dersom Jernbaneverket ønsker å øke linjekapasiteten på Østfoldbanen må 
stasjonene Ås, Vestby, Sonsveien, Kambo (samt lignende stasjoner) utvides til 
fire spor. Dette vil også gi mulighet for vending av lokaltog på stasjonen.  

- I Intercity-prosjektets overordnede planer regnes linjen mellom Ski og Sandbukta 
(Moss) som ferdig, da denne strekningen har infrastruktur tilsvarende IC-
standard. Det foreligger dermed ingen planer om utvidelse av Vestby før 
eventuelt etter at IC-prosjektet er ferdigstilt i 2030.   

- Nåværende trasé vil ikke kunne benyttes til høyhastighetstog. En eventuell 
høyhastighetslinje vil bli opparbeidet som en dedikert linje uavhengig av dagens 
jernbanelinje.  

På bakgrunn av ovenstående er det i områdereguleringsplanen tatt utgangspunkt i et 
«maksalternativ» for Vestby stasjon, dvs. en stasjonsløsning med fire spor, som vil 
kunne ta all vekst i togtrafikken i et 100-års perspektiv. Stasjonsløsningen som er 
regulert inn i denne planen innbefatter tre plattformer samt fire jernbanespor. En 
skisse av stasjonsløsningen er vist i gateplanen, vedlegg 5, side 11 samt på 
oversiktskartet i jernbaneteknisk utredning, vedlegg 7. Til denne løsningen kreves et 
areal på 20,5 meters bredde. På begge sider av dette arealet er det i tillegg lagt inn 
en byggegrense på 15 meter. Dette gir en samlet korridor på 50,5 meters bredde 
gjennom Vestby sentrum, avsatt til jernbaneformål. Byggegrensen på 15 meter 
gjelder for kontor- og næringsbygg, mens byggegrensen for boligbebyggelse er satt 
til 20 meter. Jernbaneverket har selv opplyst at maksimal antall tog gjennom Vestby 
frem mot år 2050 vil være 9 tog i timen, hvorav maks 4 vil stoppe i Vestby. Dagens 
situasjon vil kunne håndtere dette, og maksalternativet, som det er regulert inn i 
denne planen, vil således først være aktuelt etter år 2050.  

I Jernbaneverkets veileder – «Nasjonale jernbaneinteresser i arealplanlegging etter 
plan- og bygningsloven», side 5, fremgår det at: «Ved kollektivknutepunkter i byer og 
tettsteder der framtidig jernbaneinfrastruktur er avklart, kan det vurderes andre 
byggegrenser i reguleringsplan». Kommunen mener at fremtidig jernbaneinfrastruktur 
på bakgrunn av ovenstående utredning er avklart, og at det derfor i denne planen bør 
dispenseres til byggegrensene som de er regulert inn på plankartet og beskrevet i 
denne beskrivelsen.  
 
Høyde for nye jernbanebroer 
Det er innenfor planområdet i dag tre krysningspunkter via broer over jernbanen; 
broen ved Olsoveien, broen ved Garderveien/Vestbyveien samt gangbroen ved 
Vestby stasjon. Broen ved Osloveien er cirka 6,1 meter høy, mens broen ved 
Garderveien/Vestbyveien er cirka 5,8 meter høy.  

I den jernbanetekniske utredningen, vedlegg 7, foreligger det en gjennomgang av 
Jernbaneverkets tekniske regelverk som gjelder for brokonstruksjoner. Av 
utredningen fremgår det at høyden fra skinneoverkant til kontaktledningsanlegget 
(Tverrsnitt E (HE)) er avhengig av kontakttrådhøyden ved opphengningspunktet (H0), 
kontaktledningens konstruksjonshøyde (C) og isolasjonsavstanden (d), og defineres 
slik: HE = H0 + C + d.  

Det fremgår videre av vedlegg 7 at det stilles ulike krav til H0 og C avhengig av 
dimensjonerende hastighet og om ledningene settes opp på fri linje eller under 
konstruksjon. Dimensjonerende hastighet for strekningen gjennom Vestby sentrum vil 
være opptil 200 km/t. Krav til «normalhøyde» og «minimumshøyde» med denne 
dimensjonerende hastighet er følgende: 
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Enhet Normalhøyde (i meter) Minimumshøyde (i meter) 

H0 5,60  5,05 

C 1,60 (fri linje) 1,30 (under åk og konstruksjon) 

d 0,40 0,40 

HE 7,60 7,05 

Tabell 13: Viser høydekrav til tverrsnitt E (HE) i henhold til jernbaneverkets regelverk.  

 

Endelig fremgår det av utredningen om jernbanebroer at det i spesielle tilfeller, ved 
allerede etablerte broer og tunneler, tidligere er gitt dispensasjon ned til høyde på 
Tverrsnitt E (HE) på 5,84 meter.    

Løsningene for Stasjonsbroen (GS1) og Spiralbroen (GS2) er i gateplanen, vedlegg 
5, side 28 vist med høyde på 8 meter, og det er for disse to broene uproblematisk å 
følge Jernbaneverkets tekniske regelverk angående brokonstruksjoner.  
 
Ny høyde på Sentrumsbroen (V3) vil imidlertid ha store konsekvenser for 
omkringliggende terreng og regulert ny gatestruktur i sentrumskjernen. For å få 
vurdert virkninger av ulike brohøyder har kommunen fått utarbeidet en analyse av 
konsekvenser ved hevning av Sentrumsbroen, vedlegg 6. Analysen viser følgende: 

- Ny Sentrumsbro vil kunne heves med litt over en meter til kote +66 uten store 
konsekvenser for omkringliggende terreng og infrastruktur.  

- Dersom Sentrumsbroen heves med litt over to meter til kote +67 vil Kroerveien 
(V13) skulle heves samt store deler av Garderveien (V8). Hertil kommer at det må 
bygges støttemur mot Rådhuset (OT1/T1) og nytt utbyggingsområde S5, samt at 
det skapes stor nivåforskjell til ny regulert sentrumsplass ved mølla (T2). 

Det vurderes på bakgrunn av denne analysen at en heving av broen på mer enn to 
meter vil har svært store negative konsekvenser for nytt sentrumsmiljø, og at dette vil 
medføre store ekstrakostnader i forbindelse med opparbeidelse av tiltaket. Det er 
derfor i reguleringen lagt til grunn at Sentrumsbroen opparbeides på cirka kote +66. 
Eksisterende jernbanespor ligger på cirka kote +59, og det er dermed lagt til grunn at 
ny bro får en høyde på 7,05 meter. Ny bro vil dermed oppfylle kravene til 
minimumshøyder som stilles i Jernbaneverkets tekniske regelverk.  

 
 

Virkninger for støy og annen forurensning 

Det er i forbindelse med detaljreguleringsplan for IKEA gjennomført en støyanalyse 
for hele Vestby sentrum (se vedlegg 16). Som en del av analysen er det gitt en 
vurdering av dagens situasjon samt en fremtidig situasjon etter IKEAs etablering i 
nær tilknytning til Vestby sentrum. Beregningene i analysen viser at det er vegtrafikk 
som er den vesentligste kilden til støy i Vestby sentrum. Det er i analysen beregnet at 
E6, Osloveien, Kirkeveien, Vestbyveien, Senterveien og Garderveien i dag er de 
vesentligste støykilder. Av side 23 i støyanalysen, vedlegg 16, fremgår det at større 
områder i tilknytning til disse veierne i dag er i rød støysone (65 dB – 70 dB), mens 
arealene nærmest Osloveien og E6 er i mørkerød støysone (>70 dB) – se for øvrig 
støyanalysen, vedlegg 16, for en nærmere gjennomgang av støynivåer og 
soneinndeling. Støy fra jernbane er i analysen ikke anset som et problem. 
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Kartet side 24, vedlegg 16, viser fremtidig støysituasjon på bakgrunn av ny trafikk 
som følge av utbygging av IKEA og Vestby sentrum. Kartet viser samme generelle 
bilde av støyen, men med noen større røde og mørkerøde støysoner langs de største 
veierne. Det vises videre i analysen til at et fremtidig IKEA-varehus vil ha en 
skjermende effekt for støy fra E6, noe som vil redusere støyen for områdene mellom 
Osloveien og Garderveien (S17 og S18).  
 
Støyanalysen viser at feltene B3, B4, F/K/T2, S17, S18 og S19, som reguleres i 
denne planen, er særlig støyutsatt. Feltene vil etter IKEAs etablering være helt eller 
delvis i rød støysone.  
 
Støyretningslinje T-1442/2012 er lagt til grunn for bestemmelser om støy. I 
sentrumsområder i byer og tettsteder, spesielt rundt kollektivknutepunkter, hvor det 
er aktuelt med høy arealutnyttelse, åpnes det i retningslinjer for behandling av støy i 
arealplanleggingen opp for at det kan vurderes å tillate oppføring av ny bebyggelse 
med støyfølsomt bruksformål innenfor rød støysone. Det fremgår videre av 
retningslinjene at kommunene i slike «avviksområder» som minimum bør stille 
konkrete krav til bebyggelsen.  
 
Vestby sentrum faller inn under ovenstående definisjon som et «avviksområde», og 
det vurderes dermed at det kan være mulig å oppføre boliger innenfor rød støysone. 
Dersom dette viser seg å være aktuelt, må det imidlertid settes ekstra strenge krav til 
byggenes utforming, materialvalg samt tekniske løsninger. Følgende eksempler på 
krav er gitt i T-1442/2012: 

1) Alle boenheter innenfor avvikssonen skal være gjennomgående og ha en stille 
side. 

2) Minimum 50 % av antall rom til støyfølsom bruksformål i hver boenhet skal ha 
vindu mot stille side. Herunder skal minimum et soverom ligge mot stille side. 

3) Støykrav for uteoppholdsarealer skal være tilfredsstilt.   

Det er sannsynlig å anta at ny gatestruktur med nytt kjøremønster for biltrafikk og 
lavere fartsgrenser vil begrense støyen i sentrumskjernen noe, i forhold til det som 
fremgår av vedlagte støyanalyse. Ny kvartalsstruktur i sentrum samt ny bebyggelse 
langs de store innfartsveiene vil for øvrig skape et nytt støybilde. Eksempelvis vil ny 
kontor eller næringsbebyggelse langs Osloveien (V10) og Kirkeveien (V2) ha en 
skjermende effekt for det øvrige sentrumsområdet. Det forutsettes derfor at det i 
forbindelse med videre detaljregulering utarbeides støyanalyser for felter som 
befinner seg innenfor rød og mørkerød støysone.  
 
 

Virkninger for overvann 

Det er i dag flere bekkesystemer som løper innenfor planområdet. Grøstadbekken 
går i rør gjennom sentrum, fra Vestby skole og mot jernbanen. Ved jernbanen knyttes 
Grøstadbekken sammen med Krombekken som kommer fra Randem. Denne knytter 
seg på Hogstvedtbekken/Fallentinbekken som går gjennom Grøstaddalen og videre 
sørover før den til slutt ender opp i Såna. I tillegg går Ringbekken/Kjennsbekken forbi 
Vestby sentrum i vest. Kjennsbekken ender opp i Kjennstjernet, og renner videre øst 
for Hølen før denne også ender opp i Såna. Begge disse bekkesystemene er svært 
sårbare for overvann, og situasjonen er presset allerede i dag. I perioder med mye 
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regn flommer både Hogstvedtbekken og Kjennsbekken over på de omkringliggende 
jordene.  
 
For å vurdere områder i Vestby sentrum som er særlig utsatt for flom og overvann 
har kommunen utarbeidet et flom- og overvannskart basert på NVEs retningslinjer 
3/2015: Flaumfare langs bekker – råd og tips om kartlegging (vedlegg 17).  
 
Kartet i vedlegg 17 viser hvor det i Vestby sentrum vil bli oversvømmelse ved en 500-
års flom samt vannveier hvor overvann vil løpe ved mye nedbør. Dataene viser 
aktsomhetsområde for en teoretisk 500-års flom. Nedre grense for nedbørsfelt er satt 
til 0,5 km2. Områdene er beregnet etter metoden som ble gjennomgått på workshop 
hos NUSB i Heggedal, 18. – 20. mai 2016 (arrangert av plan- og temadatautvalget i 
Oslo og Akershus). Flomveiene er beregnet ut fra samme metode. For beregning av 
flomveier er valgt nedre grense for nedbørsfelt til 10.000 m2. 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har stilt krav om at hensynssone 
(faresone) som viser 200-års flom med sikkerhetsmargin på 0,5 meter tegnes inn på 
plankartet med bestemmelser knyttet til dette området. Hverken NVE eller 
kommunen har imidlertid data for 200-års flom langs planområdets vassdrag. På 
plankartet er det dermed tegnet inn hensynsoner for 500-års flom basert på flom- og 
overvannskartet i vedlegg 17. Hensynsonene er på plankartet markert som 
«Faresone – Flomfare» og er gitt feltbetegnelsene H_320_1, H320_2 og H320_3. 
Den reelle faresonen/hensynssonen vil således være noe mindre, og må vurderes i 
forbindelse med detaljreguleringsplaner som ligger innenfor hensynssonene. 
Bestemmelsen som er knyttet til dette området fremgår av § 15 – Hensynsone – 
Flomfare. 

Av kartet, vedlegg 17, fremgår det videre at overvann i sentrum vil løpe fra syd ved 
Odins vei (V12) og sentrumsområdet omkring Sentrumsveien (V11) mot de 
lavereliggende områdene omkring Kroerveien (V13 og V14) og stasjonsområdet (J1). 
Fra nord vil overvann løpe fra området omkring Krombekken mot jernbanesporene. 
Øst i planområdet vil overvann løpe mot felt S20 og jordene i tilknytning til E6.  
 
Ved utbygging i Vestby sentrum vil det skapes flere harde flater, noe som vil føre til 
økt avrenning til vassdragene når det kommer nedbør. Det vil derfor være viktig med 
gode løsninger for å håndtere overvann innenfor sentrumsområdet. Overvann må 
håndteres via infiltrering og fordrøyning, slik at dette i minst mulig grad belaster 
avløpsnettet og vassdragene. På bakgrunn av dette er det i planen lagt opp til flere 
avbøtende tiltak samt at overvannet i Vestby sentrum skal brukes som en ressurs 
som bidrar til blå elementer i sentrumsområdet. I felt G1 er det stilt krav om åpning av 
Grøstadbekken og i P4 («Minneparken») vil Grøstaddammen bli gjenetablert. 
Innenfor P1, P2 og P3 («Rådshusparken») er det stilt krav om åpne 
overvannsløsninger med bruk av eksempelvis regnbed, overvannskanaler og 
permeable dekker. Overvannsløsningene er forsøkt plassert mest mulig 
hensiktsmessig ut fra konklusjonene fra dataene som er vist på utarbeidete 
analysekart. Tiltakene i Rådshusparken samt åpning av Grøstadbekken og 
gjenetablering av Grøstaddammen er lagt inn som fellestiltak som vil komme hele 
sentrumsområdet til gode, og vil dermed bli finansiert via finansieringsmodellen for 
felles infrastruktur.  
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Langs samtlige gater er det regulert inn grønnstruktur-/møbleringssoner (Annen 
veggrun – grøntareal) på 2 eller 3 meter. Dette arealet vil i sentrumskjernen særlig bli 
benyttet som møbleringssone, men vil her kunne opparbeides med permeable 
dekker. I områder utenfor den mest sentrale delen av sentrum vil denne sonen få et 
mer grønt preg som vil fungere som infiltrasjonssone med trær, busker og annen 
beplantning. Der det åpnes opp for parkering på bakkeplan er det stilt krav om 
permeabelt dekke. 
 
I tillegg er det stilt krav om håndtering av overvann innenfor hvert enkelt byggefelt. 
Det er i bestemmelsene stilt krav om at det skal etableres overvannsløsninger slik at 
avrenningen fra planområdet ikke overstiger ca. 1 års flomvannsføring og at inntil 200 
års flomvannsføring blir fordrøyd, samt at overvannssytemet innenfor planområdet 
må dimensjoneres for 200 års flomvannsføring. For flomvannsføring ut over dette 
skal det sikres trygge flomveier innenfor planområdet. Øvrig håndtering av overvann 
vil dermed bli utredet for enkeltfelter i forbindelse med etterfølgende detaljregulering. 

 
 

Virkninger for biologisk mangfold og naturressurser 

Innenfor sentrumsområdet består vegetasjonen i hovedsak av gressplener og trær i 
et parklandskap. Ved registreringer er det funnet at det er mye svensk asal omkring 
rådhuset. I sentrumsområdet for øvrig er det blant annet en del lind, bjørk og ask 
samt en stor hestekastanje og et eiketre som omfattes av forskrift om utvalgt 
naturtype hule eiker. Svensk asal er en fremmed art, med svært høy økologisk risiko, 
som anbefales fjernet. For å kompensere for fjerning av svensk asal kan det være en 
fordel å plante andre bærproduserende planter som for eksempel rogn. Det er også 
registrert fremmede arter i sentrum (kanadagullris, hagelupin og kjempebjørnekjeks). 
Alle disse artene har en svært god spredningsevne, og det vil være viktig at det tas 
hensyn til potensiell spredning av fremmede arter ved utbygging i sentrum. 
Forvaltning av masser med potensiale for frø fra fremmede arter må omtales spesielt 
i videre detaljreguleringsplaner. 

Det kan observeres en del byduer og kaier i sentrum, men dyrelivet for øvrig er 
relativt fattig. Det er gjort registreringer av en del arter i artsdatabanken (data hentet 
22.06.2016). Dette omfatter en del registreringer av sopp og insekter av eldre dato, 
som også er registrert med relativt stor unøyaktighet. Av nyere dato er det i hovedsak 
registrert svartelistede planter (se avsnitt over) og en del fugl. Dette inkluderer noen 
arter som er knyttet til kulturlandskap: Vipe (sterkt truet), hettemåke (sårbar), 
fiskemåke (nær truet), sanglerke (sårbar). Hettemåke hekker i hovedsak ved vann, 
og har således sannsynlig vært på matsøk ved registrering i Vestby sentrum. For så 
vidt gjelder, sanglerke, vipe og til en viss grad fiskemåke, er disse knyttet til 
kulturlandskapet. Det er imidlertid ikke gjort noen registreringer som tilsier at disse 
hekker innenfor området for sentrumsplanen. Utover disse artene er det også 
registrert blant annet kråke, skjære, blåmeis, kjøttmeis, møller, musvåk og 
sidensvans. Det forventes imidlertid at det er et mer variert dyreliv i hager og utenfor 
sentrumskjernen, hvor det er større tilgang på mat og skjulesteder.  

De grønne områdene er viktige for å skape et attraktivt bymiljø, og det er viktig å ta 
vare på de kvalitetene som er tilstede i dag. Dette omfatter i hovedsak gamle trær, og 
treslag som bygger opp under dyrelivet. Det vil være fordelaktig med mer varierende 
beplantning enn hva som finnes i dag, da dette kan bidra til humler og andre viktige 
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insekter i sentrum, som igjen kan bidra til at flere fugler besøker området. Etablering 
av blå elementer i sentrum vil øke sjansen for å skape et levende sentrum - både for 
planter, dyr og mennesker. Det er i bestemmelsene stilt krav om at det ikke skal 
plantes svartelistede arter inkludert parklind og sølvlind eller andre arter som kan ha 
negative miljøkonsekvenser. 

For å ta vare på de trærne som anses som viktigst med hensyn til biologisk 
mangfold, og som samtidig anses som de trærne som i størst grad vil kunne fremme 
et godt bymiljø, er følgende trær regulert til bevaring: En hul eik ved Sentrumsveien (i 
felt G1), en hestekastanje like nord for rådhuset (i felt T1), en alm og en platanlønn 
ved Støttumveien (V5), en kjempepoppel ved V27 og to store asketrær ved Nordby 
gård (i felt B/T1). Trærne er markert på plankartet og skrevet inn i bestemmelsene.   

Det skal i forbindelse med utbygging planlegges for en størst mulig massebalanse 
innenfor områdereguleringens planområde. Det er derfor stilt krav i bestemmelsene 
om at dersom det er behov for deponering utenfor planområdet må det også 
foreligge en detaljregulering som tillater mottak av den aktuelle massen. 

 

 

Virkninger for friluftsliv 

Vestby kommune gjennomførte i februar 2014 en foreløpig kartlegging og 
verdisetting av friluftslivsområder i- og omkring Vestby sentrum. Arbeidet er 
oppsummert i en egen rapport. Den foreløpige kartleggingen viste at det i 
nærområdene til Vestby sentrum er relativt store områder som anses å være svært 
viktige/viktige for friluftsliv, mens det innenfor planavgrensningen bare er 
Grøstadparken som er vurdert som viktig. Grødstadparken er i planen regulert til park 
(felt P4).  
 
I tillegg er det i planen regulert inn en ny park i Rådhusgata («Rådshusparken», felt 
P1, P2 og P3). Rådhusparken vil gi nye tilbud for friluftsliv og rekreasjon i Vestby 
sentrum. 
 
Nordbylunden (11/75 og 9/23) ligger umiddelbart utenfor planavgrensningen for 
denne planen. Nordbylunden er i den foreløpige kartleggingen og verdisettingen av 
friluftslivsområder vurdert som et viktig område. For å knytte Nordbylunden til nytt 
sentrumsområde er det i planen regulert inn en grønnkorridor (G1) mellom 
Grøstadparken (P4) og Nordbylunden. Når Grøstadbekken åpnes vil denne 
gjenetableres innenfor G1 og korridoren vil på denne måten bidra til å knytte nye 
parkområder i Vestby sentrum til Nordbylunden.  
 
 

Virkninger for kulturminnevernet 

Automatisk fredete kulturminner 
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 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. Reguleringsplanen 
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omfatter også deler av et allerede kjent gravfelt (id 70045). Dette gravfeltet har høy 
verneverdi og er avmerket på plankartet med hensynssone H730_2. 
 
Nyere tids kulturminner 
Kulturminner bidrar til å fortelle et steds historie, og er på denne måten viktige til å 
definere steder og gi dem identitet og særpreg. Vestby sentrum er vokst frem rundt 
jernbanen, og den eldste bebyggelsen i sentrumsområdet finnes dermed rundt 
stasjonen. Gårdsbrukene, samt enkeltbygninger som for eksempel Vestby Mølle og 
Thorvaldsengården, er karakteristiske for dagens Vestby sentrum. Samtidig som det 
er ønske om nye bygninger og ny arkitektur er det viktig at det rettes fokus mot ny 
bruk av eksisterende bygningsmasse.  

Innenfor planområdet ligger flere SEFRAK-registrerte bygninger samt bygninger som 
i dag er regulert til bevaring. Rådmannens forslag til kommunedelplan for 
kulturminner (behandles i formannskapet den 29.8.2016) er lagt til grunn for 
vurderingen av bevaringsverdige bygninger i denne planen.  

Følgende bygninger er i kommunedelplanen vurdert å ha svært stor verdi (verdi 1):  

- Thorvaldsengården, Kroerveien 1 (9/315): Thorvaldsengården er Vestby 
sentrums første forretningsbygg reist i 1902 i sveitserstil. Bygget ble restaurert i 
1990 og har hatt kontinuerlig forretningsdrift fra 1902 frem til 2015. Som 
historieforteller om bygdas forretningsliv er bygningen verdifull for sentrum og 
Vestby, og er med til å gi identitet til sentrumsområdet. Bygget framstår i dag som 
noe isolert beliggende langs Kroerveien. Thorvaldsengården er eiet av Vestby 
kommune. Eiendommen er regulert til bevaring i reguleringsplan for Vestby 
sentrum (vedtatt 10.3.1986).  

- Vestby stasjon, Kroerveien 2 (9/2): Stasjonsbygningen og «pakkhuset» ble 
bygget i 1879 i forbindelse med utbyggingen av Smålensbanen. Rundt stasjonen 
vokste det frem mølle, sagbruk, bank og kjøpmannsgårder. Pakkhuset med sin 
ekspedisjonsrampe har betydning som del av Vestbys næringslivshistorie. 
Rampen fungerte også som informasjonssentral og uformell, sosial møteplass. 
Leiligheten i 2. etasje i stasjonsbygget ble etablert omkring 1970, og i 1984 ble 
det gjort en rekke indre og ytre forandringer av bygningen. Stasjonsbygningene 
fremstår som tidstypiske og lignende stasjonsbygninger finnes flere steder langs 
jernbanelinjen. Stasjonen og pakkhuset er regulert til bevaring i reguleringsplan 
for Vestby stasjon (vedtatt 20.12.1999). 

 

Følgende bygninger er i kommunedelplanen vurdert å ha stor verdi (verdi 2): 

- Grøstad gård, Sentrumsveien 2 (9/21): Ligger sentralt i planområdet og består av 
hovedbygning, uthus, stabbur og tidligere smie/snekkerverksted som er omgjort til 
kårbolig. Deler av bebyggelsen kan spores tilbake til rundt 1760 og utgjør et godt 
bevart gårdsanlegg med bygningshistorisk tidsdybd. Deler av grunnen ble 
ekspropriert i 1870 for bygging av jernbanen. Grøstad gård er et sentralt 
orienteringspunkt i Vestby sentrum, og store deler av sentrum har vokst opp på 
gårdens grunn rundt dagens tun. Eiendommen er regulert til bevaring i 
reguleringsplan for Vestby sentrum (vedtatt 10.3.1986). 

- Øvre Randum gård, Vestbyveien 24 (8/1): Øvre Randum er en av de tidligste 
gårdene rundt Vestby sentrum og tilhører kulturlandskapet rundt Vestby kirkested 
og prestegård. Deler av bebyggelsen kan spores tilbake til rundt 1760 og utgjør et 
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godt bevart og helhetlig gårdsanlegg med bygningshistorisk tidsdybd. 
Eiendommen er i kommuneplanen avsatt med hensynssone bevaring av 
kulturmiljø.  

- Vestby rådhus, Rådhusgata 1 (9/56): Rådhuset ble bygget i 1954, etter tegninger 
av den anerkjente arkitekten Bjart Mohr. Rådhuset har arkitektoniske kvaliteter 
som representerer en tidlig fase i etterkrigstiden. Bjart Mohr tegnet også 
rådhusene i Ås, Oppegård og Lørenskog, noe som setter rådhuset i Vestby inn i 
en større sammenheng i Akershus, og gir det regional verdi. Det senere tilbygget 
er godt tilpasset det opprinnelige bygget. Rådhuset er i dag ikke omfattet av 
bevaringshensyn.  

- Deler av Vestby mølle og kornsilo, Mølleveien 14 og 18 (9/190): Den eldste delen 
av møllen (den gule bygningen nærmest Garderveien) og den hvite 
murbygningen med gavlen mot jernbanen (bygget på slutten av 1800-tallet eller 
begynnelsen av 1900-tallet) vurderes som viktige historiske bygninger som viser 
til Vestbys betydning som sentrum for jordbruksbygdene omkring. Ingen av 
bygningene er i dag omfattet av bevaringshensyn.  

 
Følgende bygninger er i kommunedelplanen vurdert å ha middels verdi (verdi 3): 

- Gamle Vestby skole, Støttumveien 2 (8/5): Gamle Vestby skole (Vestby 
folkeskole) ble bygget i 1922. Skolen ble tilbygget med fløyer i tiden 1957-1958. 
Den eldste delen av skolebygningen er spesielt godt bevart i sin hovedform og 
eksteriørmessige detaljer. Bygningen er en kjent og karakteristisk del av sentrum 
som har verdi som et identitetsskapende element i lokalhistorien og for 
befolkningen. Skolen omfattes i dag ikke av bevaringshensyn.  

- Kroerveien 3A (9/22): Kroerveien 3A ligger overfor Vestby stasjon og er et positivt 
element i bebyggelsen rundt stasjonen. Bygningen har et typisk 1920-tallsuttrykk. 
Bygningen har tidligere vært benyttet som postkontor.  

- Nordby gård, Nordbyveien 2 (11/1): Nordby gård utgjør søndre del av sentrum og 
består i dag av hovedbygning, uthus/bryggerhus, stabbur og låve med 
bygningshistorie tilbake til rundt 1820. Vestby sentrum er delvis utbygget på 
Nordby gårds grunn. Selve tunet fremstår som godt bevart med bygninger og 
vegetasjon beliggende på en høyde sør for sentrum.  
 

§ 13 i bestemmelsene setter krav til bevaring av kulturmiljø. Bestemmelsene er 
basert på § 6 i kommunedelplanen. Av bestemmelsenes § 13 fremgår det at de tre 
verneverdier dekker over følgende:  
 
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. 
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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. 

Bygninger innenfor alle tre kategorier er på plankartet markert som «bygg, 
kulturminne mm. som skal bevares».  

Virkninger for kulturlandskap og estetikk 

Som kulturlandskap framstår Vestby i liten grad som et enhetlig område, men med 
kulturhistoriske anlegg og bygninger som kan utgjøre ressurser for en videre utvikling 
og bidra til å gi området identitet og historisk forankring. Som beskrevet i tidligere 
avsnitt om nyere tids kulturminner er en rekke bygninger vurdert som 
bevaringsverdige.  

Vestby sentrum ligger cirka 60 meter over havet. Sentrumsområdet omkranses av en 
rekke mindre koller hvor de viktigste boligområder i dag er plassert. De 
omkringliggende kultur- og landbruksområdene er karakteristisk for Vestby, og store 
deler er klassifisert som regionalt eller nasjonalt viktig. Vestby kirkested og 
prestegård utgjør en del av dette sentrale kulturlandskapet rundt Vestby. E6 og nye 
høyspentledninger går i dag mellom Vestby kirkested og prestegård og planområdet. 
Siktelinjene fra sentrum til dette kulturlandskapet vurderes således i dag å være av 
begrenset verdi.  

Det er i bestemmelsene lagt inn flere viktige prinsipper for estetikk og arkitektur i 
sentrumsområdet. Innenfor feltene S1-S11, S13, S14, S17, S18, S21, S22 og S24 
må det tilrettelegges for aktive 1. etasjer på minimum 4,6 meter. For feltene S1-S9 
samt S11 gjelder kravet for hele feltet, mens det for øvrige felter er stilt om dette mot 
særskilte gater og torg (jf. avsnittet om «Fasadeutforming»). Regulerte høyder sikrer 
et forhold på 1:1 (som et gjennomsnitt) mellom gatebredde og bebyggelse, noe som 
sikrer gode solforhold og «menneskelige» skalaer i sentrumskjernen. Det åpnes for 
øvrig i bestemmelsene opp for at det kan bygges i varierte høyder innenfor hvert 
delområde og byggefelt.  Fasader skal hovedsakelig opparbeides i formålsgrensen til 
fortau, og det er stilt krav om «brudd» i fasader. Denne bestemmelsen skal motvirke 
lange homogene fasadeflater og sikre variert arkitektur.  

 
 

Virkninger for landbruk 

På 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. 
 
Vestby Mølle og Kornsilo AS er i planen regulert til sentrumsformål (S21). Nytt 
reguleringsformål er ikke i tråd med dagens aktivitet. Dette betyr ikke at driften ikke 
kan opprettholdes, men det vil imidlertid ikke være mulig med ytterligere utvikling av 
eiendommen innenfor dagens formål. Det er ønsket at driften av mølla på sikt flyttes 
ut av sentrumsområdet. Regulerte gatestruktur med ny vei «Møllegata» (V15-V17) 
tar imidlertid høyde for fortsatt drift av mølla inntil en utflytning fra sentrumsområdet 
blir aktuell.  
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Virkninger for sikkerhet og beredskap 

NGUs løsmassekart viser at hele sentrumsområdet (med unntak av Nordby gård, 
Søndre Randum og Shell-stasjonen) består av «tykk havavsetning». Tykk 
havavsetning består normalt av finkornede masser av leire/silt. Massene kan ha 
sprøbruddegenskaper (kvikkleire). Vestby er ikke registrert på NVEs oversiktskart 
over kvikkleireregistreringer. Tidligere undersøkelser har påvist kvikkleire ved Vestby 
videregående skole (U1) og ved «Delijordet» (utenfor planavgrensningen) avsatt til 
forretningsformål i detaljreguleringsplan for IKEA.  

Det er som en del av planarbeidet utført grunnundersøkelser (Geoteknisk 
datarapport, vedlegg 10). Grunnundersøkelsene har påvist følgende:  

- Dybder til fast grunn/antatt fjell varierer fra 2,2 meter til >40 meter. 
- Det er generelt et topplag av fyllmasser/tørrskorpeleire/sand og grus på mellom 

0,5 meter og 2 meter. 
- Boringene indikerer siltig leire med varierende innhold av sand og grus. 
- Over antatt fjell viser boringene fra 0 til >10 meter med morenemasser. 
- Det er ikke påvist sensitive silt-/leirmasser med sprøbruddegenskaper, men 

enkelte boringer indikerer at lommer av sensitive masser kan forekomme i dypere 
lag.  

 
På bakgrunn av grunnundersøkelsene er det utarbeidet en vurdering av 
områdestabilitet for planområdet (vedlegg 11). Områdestabilitetsvurderingen viser 
følgende: 

- Områdestabilitet for planområdet vurderes som tilfredsstillende for dagens 
situasjon, og det er ikke risiko for skred i sprøbruddmateriale.  

- Det vurderes at det er lite sannsynlighet for at større skred kan oppstå i de to 
områdene hvor det tidligere er påvist kvikkleire, og det er dermed ikke fare for 
områdeskred.  

- Det vurderes at kvikkleireområdene ikke defineres som faresoner i henhold til 
NVEs veileder 7/2014. 

- Lokal stabilitet for fremtidige byggeprosjekter i planområdet må vurderes for hver 
enkelt byggesak i henhold til gjeldende standarder, regler og vanlige geoteknisk 
praksis.    

 
Det er i forbindelse med planarbeidet utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse 
(ROS-analyse). ROS-analysen er vedlagt planforslaget. Analysen konkluderer med 
følgende: 

Følgende tiltak er nødvendige (rød sone): 

- Grunnforhold: Lokale grunnforhold innenfor hvert enkelt byggeområde må 
vurderes i forbindelse med etterfølgende detaljreguleringer.  

Følgende tiltak bør vurderes (gul sone): 

- Nedbør, flom og overvann: Overvann er håndtert gjennom en rekke fellestiltak. 
Det er i bestemmelsene stilt krav om at det skal etableres overvannsløsninger 
slik at avrenningen fra planområdet ikke overstiger ca. 1 års flomvannsføring 
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og at inntil 200 års flomvannsføring blir fordrøyd. Overvannsløsninger i tillegg 
til fellestiltakene må vurderes i forbindelse med detaljregulering.   

- Lagringsplass for farlige stoffer: Dersom eksisterende bensinstasjoner 
lokalisert innenfor planområdet ønskes fjernet, må det gjøres nødvendige 
tiltak.  

- Trafikkulykker/trafikksikkerhet: Det gjøres en rekke tiltak for økt trafikksikkerhet 
gjennom nye gatesnitt med sykkelveier/sykkelfelt, møblerings-
/beplantningssone og brede fortau.  

- Nærhet til jernbane: Det må på nye jernbanebroer etableres mur/gjerde som 
sikrer sikkerhet for gående/syklende på broene.  

- Luftbåren støy: Dersom det ønskes oppført støyfølsom bebyggelse innenfor 
rød støysone må det settes ekstra strenge krav til byggenes utforming, 
materialvalg samt tekniske løsninger. Virkninger for støy må utredes i hver 
enkelt detaljregulering. 

- Ulykke ved anleggsarbeid: Det må gjøres en grundig planlegging av 
anleggsgjennomføring i samsvar med regelverk for HMS. 
  

 

Virkninger for kommunens økonomi 

Områdereguleringsplanen tilrettelegger for at det på sikt kan etableres mellom cirka 
4.000 og cirka 6.800 nye boliger innenfor planområdet. Dersom dette potensialet 
utnyttes fullt ut, vil det betyde en befolkningsvekst i Vestby sentrum på opp mot 
13.000 nye innbyggere. Dette vil sette nye krav til kommunens tjenestetilbud.  

I den nyeste befolkningsframskriving for Vestby kommune er veksten i Vestby 
sentrum lagt inn med cirka 1.000 boliger innenfor de neste ti år. 
Befolkningsframskrivingen som baserer seg på disse tallene viser at det ved 
utgangen av 2028 vil mangle kapasitet på Vestby barneskole mens Vestby 
ungdomsskole vil ha kapasitet frem mot 2046. Det er i planen ikke avsatt arealer til 
en ny skole i Vestby sentrum. For å oppfylle behovet i henhold til 
befolkningsframskrivingen vil det derfor være nødvendig at det planlegges en ny 
skole i Vestby nord innenfor de nærmeste årene. 

Det er i reguleringsplanen regulert inn mulighet for opparbeidelse av nye barnehager 
innenfor feltene B/T1 og B/T2. Reguleringsformålet «bolig/tjenesteyting» åpner opp 
for at barnehagene kan etableres i bebyggelse kombinert med nye boliger 

Andelen av befolkningen på over 80 år vil i de kommende årene stiger betraktelig i 
Vestby kommune. Ifølge kommunens egne befolkningsframskrivinger vil antallet av 
personer over 80 år stige fra dagens cirka 500 personer til cirka 1900 personer i år 
2046. Vestby grunnkrets vil ha den største stigningen i kommunen, med over 800 
personer. Heldøgnsbehovet for personer over 80 år vil som en følge av dette stige, 
og allerede fra år 2024 vil kommunens dekning av heldøgnsplasser være under 21 
%. Dersom kommunen ønsker å opprettholde en dekningsgrad på heldøgnsplasser 
på 21 %, må antallet av plasser mer enn fordobles frem mot år 2046. 
Områdereguleringsplanen åpner opp for at det kan etableres omsorgsboliger 
innenfor feltene B/T1 og B/T2.  

Vestby kommune er en vesentlig grunneier i Vestby sentrum. Planen omfattes av 
følgende kommunale eiendommer: 
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- 9/56, Rådhuset, Minneparken og Rådhusgata. 
- 9/315, Thorvaldsengården, Kroerveien 1. 
- 9/312, del av Rådhusparken.  
- 9/86, «Postgården», Rådhusgata 1. 
- 9/77, «Rimi-bygget», Rådhusgata 10, 12 og 14.  
- 10/23, parkeringsplassen ved Rema 1000 
- 8/5, Gamle Vestby skole, Vestbyveien 2 og 4. 
- 9/174, parkeringsplassen ved Kroerveien 
- 12/48, Vestby stadion, Noreveien 5. 
- 12/95, Støttumveien barnehage, Støttumveien 9G og 9H. 
- 12/22, «Grusbanen».   

I tillegg omfattes planen av en rekke kommunale veier.  

Minneparken og Rådhusgata reguleres i denne planen til park (P1-P4). Øvrige 
kommunale eiendommer reguleres til sentrumsbebyggelse (S2, S4, S5, del av S6, 
S7, S8, S9 og del av S16) eller boligbebyggelse (B5, B10, B11, B12 og B14). Arealer 
avsatt til sentrumsformål og boligformål er regulert med høy utnyttelsesgrad, og det 
forventes dermed at kommunale eiendommer vil få en betraktelig verdiøkning som 
følge av ny regulering.  

Gatene V1-V28 reguleres som offentlige veier. En del av disse veierne er i dag 
fylkeskommunale. Det må etter vedtak av denne planen vurderes hvilke gater og 
veier som i fremtiden skal være kommunale og fylkeskommunale. Kommunen må 
drifte og vedlikeholde alle kommunale offentlige veier.   

Slik det er lagt opp til i finansieringsmodellen vil kommunen i forbindelse med 
utbygging på egne tomter også skulle innbetale et fast beløp pr. m2 BRA til 
finansiering av de nødvendige fellestiltakene som de fremgår av denne planens 
rekkefølgebestemmelser. Endelig beløp vil bli avklart i finansieringsmodellen, men vil 
bli på mellom 1.500 kr. og 2.000 kr. pr. m2 BRA jf. avsnittet om 
gjennomføringsstrategi/finansieringsmodell. I tillegg vil det i finansieringsmodellen bli 
forutsatt at kommunen går inn med et betydelig beløp i begynnelsen av 
sentrumsutviklingen, som kan bidra til å få på plass viktige sentrumstiltak tidlig i 
utbyggingsfasen. Dette vil være investeringer som ikke forutsettes tilbakebetalt. En 
slik tilgang vil være viktig for å gjøre det attraktivt for private utbyggere å investere i 
Vestby sentrum, samt til å sende et klart signal om at kommunen tar 
sentrumsutviklingen på alvor. Det må imidlertid også forventes at en del av de tidlige 
investeringer må medfinansieres av Statens vegvesen og Jernbaneverket.  

Økt forretnings-, kontor- og næringsaktivitet vil skape økte inntekter for kommunen 
gjennom eiendomsskatt.  

 
 

Offentligrettslige virkninger 

Planen vil gi rett til innløsning for områder som reguleres til offentlig veiformål. Det er 
langs gater med nytt gatesnitt lagt inn bestemmelsesområde for anleggs- og 
riggområde. Dette sikrer rettigheter og areal til opparbeidelse av tiltakene.  

 
 

Privatrettslige og privatøkonomiske virkninger 
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Det legges opp til en relativt høy utnyttelse av alle private eiendommer som omfattes 
av reguleringsplanen. Dette vil gi tomtene en høyere verdi som forhåpentligvis vil 
gjøre det attraktivt for private utbyggere å utvikle disse.  

Planen vil omfatte en rekke fellestiltak som må finansieres før utbygging påbegynnes. 
Fellestiltakene vil innbefatte grønn- og teknisk infrastruktur, og må finansieres 
gjennom en områdemodell/gjennomføringsstrategi, jf. avsnittet om 
gjennomføringsstrategi/finansieringsmodell. Rekkefølgebestemmelser og krav om 
utbyggingsavtaler vil sikre opparbeidelse av disse tiltakene.   

Nye gater og gatesnitt betyr at noen private eiendommer må avstå noe areal til 
offentlig vei.   

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.   

 

 

Virkninger for energibruk 

Hele sentrumsområdet ligger innenfor konsesjonsområdet til Vestby 
fjernvarmeanlegg. Parallelt med områdereguleringsplanen pågår det en sak om 
konsesjonsområdet for fjernvarmeanlegget. Beslutningen om dette er nå oversendt 
Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) for endelig avgjørelse. 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.  

 

 

Virkninger for universell utforming 

Det er et mål at nytt Vestby sentrum skal tilrettelegges for brukere i alle 
aldersgrupper uavhengig av funksjonsnivå, økonomi og kulturell bakgrunn. Universell 
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utforming følger av plan- og bygningsloven, og det er i bestemmelsene presisert at 
alle samferdselsanlegg skal være universelt utformet. I forbindelse med utforming av 
offentlige gater og plasser må «Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne» 
tas med på råd.   


