
1 

 

 
31.03.2022 
 

 

Vestby kommune 

Sentrumsveien 9 Rådhusgata 2 - 6, 
Vestby sentrum felt S9 og S7 
Planbeskrivelse 
Offentlig ettersyn 31.03.2022-19.05.2022 

 
Forslagsstiller: S9 Eiendom AS 

Plankyndig: HBA Arkitekter AS 
Sist revidert: 31.03.2022 
 

 
 
Illustrasjonsplan omfatter S7 og S9 samt tilgrensende bygninger. 

 
Prosjektillustrasjonene i planbeskrivelsen er ikke juridisk bindende når det gjelder farger, detaljeringer og 
materialbruk. Illustrasjonene skal vise de regulerte volumer og utbyggingsprinsipper i henhold til 
reguleringsforslaget. 

 
Formål 
Formålet med planarbeidet er å regulere Sentrumsveien 9 (felt S9) i tråd med 
intensjonene vedtatt i områdereguleringen for Vestby sentrum. På grunn av behov 
for opprydning i reguleringstekniske forhold, er også Rådhusgata 2-6 (NAV Vestby, 
felt S7) tatt med i reguleringsarbeidet. Sentrumsveien 9 skal bebygges   med boliger 
og tilrettelegges for næring som f.eks. forretning, kontor eller annen utadrettet 
virksomhet i første etasje ut mot Sentrumsveien og torget. Rådhusgata 2-6 (NAV) 
skal reguleres til dagens bruk og utforming. 
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Hovedinnhold 

Forslag til detaljregulering er en oppfølgning av den allerede vedtatte områderegulering for 
Vestby Sentrum. Det foreslåtte boligprosjektet i felt S9 ligger i tett forbindelse med felt S7 
(eksisterende NAV-bygg), hvor de sammen skal danne en åpen kvartalsstruktur.  

Tomtegrensen som omslutter S9 og som ligger til grunn for dette forslaget er annerledes 
enn slik det kommer frem av gjeldende sentrumsplan for Vestby. Etter avtale med kjøper 
S9 Eiendom AS og selger Vestby kommune, er det enighet om at matrikkel og 
eiendomsgrenser justeres av selger på et senere tidspunkt. 

Det har tidligere vært fremmet en detaljreguleringssak for eiendommene S7 og S9 som 
erstattes av dette planforslaget.   

Kvartalet S7/S9 defineres av Sentrumsveien i sør og øst og de to nye gågatene; -
Rådhusparken gågate i nord og ”hovedaksen” som går fra stasjonen i nord til Nordby gård 
i sør.  Innenfor de nevnte gater som også danner planens begrensning, ligger i dag NAV-
bygget. Det er utformet som en «L». Tiltaket på S9 utgjør et rektangel og legger seg 
parallelt mot Sentrumsveien i Sør. Sammen gir eksisterende bygg (S7) og nytt bygg (S9), 
fysiske rammer for et nytt plassrom i Vestby. Mellom områdene S7 og S9 avsettes 
avstand som sikrer en tverrforbindelse tilpasset en av Kulturhusets hovedinnganger. På 
den måten etableres en naturlig forbindelse fra det nye plassrommet, gjennom 
kulturkvartalet og videre vestover. 

 

                
Hovedgrep og plassering i Vestby sentrum            

Prosjektet definerer Sentrumsplanens avslutning mot sør-øst. Bygget plasseres 1-2 meter 
fra eiendomsgrensen i sør. Ettersom den nye bygningskroppen er rektangulær mens 
tomten i øst følger Sentrumsveien, vil avstanden til tomtegrensen være ulik. Bygningens 
balkongliv er kontinuerlig over alle etasjer. Glassrekkverk, vertikale etasjehøye spilefelt 
samt vegetasjon vil skape et «fasadesjikt» som vil ligge tett på tomtegrensen. Balkongene 
vil noen steder strekke seg utover tomtegrensen, men maksimalt 1,5 m. U etg rommer p-
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kjeller samt boder og areal for teknisk rom. Hele tomten er utnyttet i U-etg. 

Fasaden består av store vegghøye glasspartier. Kontinuerlig balkonger med 
adkomstmulighet fra flere av boligens rom, gir de relativt kompakte leilighetene en rikere 
rom-følelse og en ute-inne følelse.  

 

I første etasje etableres arealer for utadvendte aktiviteter. I forbindelse med torget og 
nærheten til kulturkvartalet kan lokalene huse mulige spin-off aktiviteter. Kjernen i første 
etasje består av sykkel p-plasser i 2 høyder. Sykkel-adkomst legges mot torget og 
bygningens hovedinngang. Det tilrettelegges for intern adkomst fra sykkel p-plassene til 
trapp og heis. Den gode tilgjengeligheten til sykkel parkeringen vil bidra til å fremme økt 
bruk av sykkel og på den måten bidra til Vestby kommune sin ambisjon om å redusere 
biltrafikken. 

Mot vest vil det anlegges en bilheis. Veiutløsning vil skje via kommunens tomt, i gågaten 
mellom kulturkvartalet og S9. 

 
Langsnitt 

Det tilrettelegges for en utbygging på 4117 m2 BTA i felt S9 når p-kjeller medtas. Tomtens 
utnyttelsespotensiale er vist fullt ut i illustrasjonsprosjektet med 3277 m2 BRA over 
terreng. I tillegg er det foreslått et fellesareal og overdekket uteareal i forbindelse med 
takterrassen. Fellesrommet utgjør ca 50 m2. Beregnet BRA for tiltaket på takflaten består 
av overdekket terrasse – 60m2 og trapp og heis 25 m2. Dette overskrider grensen på 
300% BRA. Det er i bestemmelsene foreslått tillatelse til tiltaket på takflaten selv om dette 
overskrider 300%.  Dette gir en maksimal utnyttelse på 3277 m2 BRA. 
Illustrasjonsprosjektet viser 10 leiligheter pr. etasje. Til sammen gir dette 40 leiligheter. 
Vedlagte arealoversikt gir nærmere detaljer omkring areal og formål. 

Felt S7 med dagens kontorbygg for NAV reguleres i utgangspunktet til slik det er i dag.  
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Snitt gjennom S9 og oppriss NAV bygget. 

 

Det er enkel adkomst til bygningen fra alle sider. Kjøreadkomsten er lagt mot sør vest der 
man antar at det utfra oversiktlige veiforhold er gunstigs å anlegge denne. Det benyttes 
bilheis. Det etableres kjørbar adkomst fra Sentrumsveien i øst for brannbil, varelevering og 
nødvendig kjøring. I tillegg tilrettelegges det for beredskapskjøring over kommunens grunn 
fra Sentrumsveien i sør. 
 
 

 
Fasade S9 mot nord og det nye plassrommet. 
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Fasade S9 mot sør og Sentrumsveien 
 
 

 

  
Aktiv 1. etasje 

 
Arealer for lek, aktiviteter og uteopphold fordeler seg på egne balkonger, på takflaten 
tilknyttet felles oppholdsrom og på bakkeplan innpasset i det opparbeidetes plassrommet 
mellom S7 og S9 samt Grøstadparken og Rådhusparken. Dersom S9 ferdigstilles før 
Rådhusparken er opparbeidet vil det etableres en midlertidig lekeplass på T1. 
Forslagsstiller vil vurdere om etableringen av en midlertidig sandlekeplass for de minste 
på S9 sin takflate er en bedre løsning enn å etablere denne på T1.  De litt større barna 
har forutsetninger for å kunne bevege seg til Grøstadparken.  
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Plan som viser uteoppholdsareal på takflate og torg. 

 

Prosjektet tar sikte på å håndtere overvann ved hjelp av åpen overvannshåndtering, 3-
trinnsstrategien. Regnvann ledes til regnbed og åpne grøfter, ‘swales’, der vannet infiltreres 
og fordrøyes på tomte,( Trinn 1 og 2) og ved ekstra eksterne regnbørsmengder( trinn 3), vil 
flomvannet ledes til eksisterende flomvei i Sentrumsveien. 

Overvann fra S9 ledes til området T2 på nordsiden av S9. Dette området utgjør 
gangpassasjen fra Kulturkvartalet til Sentrumsveien mellom S7 og S9. Forslagstiller vil utrede 
løsninger for fordrøyning / infiltrasjon i en kombinasjon av åpne naturbaserte løsninger og 
nedgravde overvannsløsninger. Dette arbeidet foreslås utført mens saken er til offentlig 
ettersyn. 
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Flomavrenning fra tomten 
 
Takterrassen vil bli et verdifullt uteareal for beboerne og innby til variert bruk med arealer 
for rekreasjon, opphold og aktivitet. I tillegg etableres en variert, flersjiktet beplantning 
som vil bidra til økt biodiversitet, bedret mikroklima, overvannshåndtering og gode 
opplevelser for beboerne.  
 
Rundt byggets fasade settes det av areal for møbleringssoner knyttet til næringsaktivitet i 
1.etg. For å gi bygget en grønn karakter legges det opp til en delvis beplantning mot 
balkonger/fasade – klatreplanter etableres på terreng og ledes opp punktvis å gir 
prosjektet en «grønn ramme» 
 
Plassen på nordsiden vil fungere som et uteareal for beboere samtidig som et torg og 
møteplass for nærmiljøet. Det vil kunne romme funksjoner og aktiviteter som vil kunne gi 
et godt bomiljø og samtidig berike sentrum og bidra til et bedre byliv. Plassen får et grønt 
preg med en variert beplantning som også vil bidra til å håndtere overvann. 
Det legges til rette for en øst-vest forbindelse, denne løper parallelt med bygget og 
knytter seg til Kulturkvartalet i vest. Denne forbindelsen gir tilgang til byggets 
inngangsparti og næringslokaler i 1.etg. Dette muliggjør også oppstillingsplass for 
brannbil, samt muliggjør varelevering og andre funksjoner som krever kjørbar adkomst.  
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Rammer og retningslinjer for området 

Kommuneplan for Vestby (2014-2026) har hovedfokus på folkehelse, næringsutvikling 
og   natur- og kulturmiljø. Knutepunktutvikling av Vestby sentrum er det viktigste 
plangrepet. Dette er fulgt opp i en egen «Områdereguleringsplan – Vestby sentrum»  

Leke og oppholdsareal 

§ 6 Leke- og uteoppholdsareal (PBL § 11-9 nr. 4, 5 og 8) Ved ny bebyggelse, bruksendring og 
hovedombygging i områder for sentrumsformål: 

 • I en avstand på maksimum 100 meter trafikksikker gangavstand fra bolig skal det være en sandlekeplass på 
minimum 100 m2 som er sikret for allmennheten. Lekeplassen skal opparbeides med egnet lekeutstyr, benk og 
bord.  

• Minste uteoppholdsareal MUA=30 m2 pr. boenhet. Ikke overbygd del av terrasser og takterrasser skal regnes 
med i uteoppholdsarealet.  

Fra det planlagte bygget på S9 vil det være mindre enn 100 meter til Rådhusparken. Denne 
vil opparbeides med attraktive aktivitetsflater for ulike aldersgrupper.  

Som beskrevet over vil forslagstiller i evt påvente av ferdigstillelse av Rådhusparken etablere 
en sandlekeplass for de minste på S9 sin takflate. Denne kan være midlertidig eller 
permanent. 

I det nye prosjektet på S9 vektlegges høy kvalitet i fellesarealer heller enn å oppfylle krav til 
MUA fullt ut. Uteoppholdsareal fordeler seg på overdekket balkongareal og takterrasse med 
og uten overdekning. Overdekning gir kvalitet og utvidet bruk for private og halvprivate 
uterom, men inngår ikke i MUA beregningen. På takterrassen er det utstrakt bruk av 
plantekasser. Areal til plante kasser inngår i beregningen av MUA.  Beregnet 
uteoppholdsareal pr. leilighet er 10 m2. Se vedlagt detaljert beregning og arealoppsett.  

Støy 

§ 12 Støy (PBL § 11-9 nr. 6) Grenseverdiene for utendørs støy i tabell 3 i retningslinjen T-1442/2016 
Behandling av støy i arealplanlegging skal gjelde ved ny bebyggelse, bruksendring og hovedombygging. Når 
støyen kommer fra flere kilder kan grenseverdiene økes med inntil 3 dB. Om nødvendig skal avbøtende tiltak 
gjennomføres. 

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

- Alle leiligheter har minst ett soverom mot stille side 

- Alle leiligheter har tilgang til stille uteareal 

Viser til vedlagte rapport hvor det konkluderes med at det vedlagte illustrasjonsprosjektet 
ivaretar alle krav til utendørs oppholdsareal og støyømfintlige rom som stue og soverom. 

Parkering 

§ 7 Parkering (PBL § 11-9 nr. 3 og 5)  Frikjøp av parkeringsplasser  
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Kommunen kan samtykke i at det i stedet for parkeringsplass på egen grunn eller på fellesareal blir innbetalt et 
beløp pr. manglende plass til kommunen for bygging av offentlige parkeringsanlegg. Beløp pr. manglende 
parkeringsplass i areal for sentrumsformål og innenfor reguleringsplanene IKEA (Delijordet), Son indre, Son 
havn nord og Kolåsveien / Båtbyggerveien skal være kr. 250.000,-. For resten av kommunen skal beløpet være 
kr. 50.000,- (jf. PBL § 28-7).  

Prosjektet S9 vil ha behov for utkjøp av p-plasser. Se vedlagt detaljert beregning og 
arealoppsett 

 
Områderegulering for Vestby sentrum (9.12.2016)  
Planen definerer en trinnvis utbyggingsrekkefølge for de ulike delområdene innenfor 
områdereguleringen. Felt S9 ligger innenfor første etappe. Det er knyttet 
rekkefølgebestemmelser til flere av utbyggingstiltakene. For felt S9    skal vei med 
tilhørende anlegg, torg og park som grenser til eller ligger på andre siden av vei i forhold til 
formålsområdet, være opparbeidet eller sikret opparbeidet før det gis tillatelse til 
utbygging. Dette gjelder også for overvannsløsninger etter reguleringsplanens krav. 
 

               

Detaljregulering av S7 og S9            Utsnitt av områdereguleringen for Vestby sentrum 

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

Prosjektet på S9 har en tilbaketrukket fasade i forhold til tomtegrensen. Dette begrunnes 
ut ifra flere forhold. P-kjeller utnyttes maksimalt mot eiendomsgrensen for å optimalisere 
antall p-plasser og tilstrekkelig med boder. Kjørebane og parkeringsplasser gir føringer på 
søyleplassering og heissjakt. Bygget er trukket inn fra tomtegrensen for å optimalisere p-
kjeller slik at kjørebanen ikke kommer i konflikt med heis, trapp søyler eller andre 
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installasjoner.  
Det er valgt et kontinuerlig balkongliv på alle byggets sider. Dette skaper god ute/inne 
følelse og gir raushet til kompakte leiligheter. Balkonglivet danner et nytt fasadesjikt 
bestående av glassrekkverk, vertikale spiler og vegetasjonsvegger. Dette ytterste 
fasadesiktet legger seg tett på eiendomsgrensen og på den måten tilpasser bygget seg 
intensjonene i områdebestemmelsene. En tilbaketrekking fra eiendomsgrensen muliggjør 
utvendig overdekket møblering på egen grunn som er knyttet til næringsvirksomhet. 
Arealet mellom bygg og fortau gis den samme kvalitet og overflate som fortau forøvrig. 
Det henviser her til Vestby kommune sine estetiske planer for opparbeidelse av uteareal.  
Underjordisk p-kjeller og areal for boder fyller hele tomten på S9. 

 
Det skal som hovedregel planlegges for at renovasjonsløsninger legges under bakken og at trafokiosker 
plasseres inne i bygninger. 

 
Det er avklart at ny trafo i kulturkvartalet skal forsyne S9.  
Nedkast for søppelsjakter er plassert med nærhet til byggets inngang og kopler seg på 
renovasjonsløsning for Vestby sentrum. 
Fjernvarme vil fremføres til S9 fra nordsiden. Teknisk rom/varmesentral anlegges slik at 
utvendig trasé blir kortest mulig. 

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

Bygget som planlegges på S9 er begrenset i omfang sammenlignet med annen utbygging i 
Vestby sentrums som f.eks. Wesselkvartalet og Kulturkvartalet. Byggets lengde er ca. 43 m. 
Intensjonen bak bestemmelsen om brudd i fasaden etter ca. 30 m må forstås dit at man 
ønsker varierte fasader og forhindre monotoni. Prosjektet S9 planlegges med stor grad av 
variasjon og forslagstiller mener at kravet på den måten ivaretar intensjonen i områdeplanen.  

I området Felt S9 skal første etasje ha romhøyde på minst 4,6 meter og ha en aktiv og åpen fasade. 
Så langt det er mulig skal første etasje ligge på gateplan. 
 

Byggets første etasje har en romhøyde på 4,6 m. Fasaden består av store vegghøye 
glasspartier og tette felt med synlig treverk på utvendig side. Første etasje legger til rette for 
aktive og åpne fasader. 
S9-tomten har et fallende terreng fra sør-vest langs Sentrumsveien og videre nordover. I den 
videre planleggingen vil en søke å legge 1 etg gulvet slik at det blir direkte og trinnfri adkomst 
til uteområdet i så stor grad som mulig. Dette kan medføre at gulvet i 1 etg bygges opp mot 
sør-vest. Deler av 1 etg kan dermed få lavere etasjehøyde enn 4,6m.  
 
Bilparkering innenfor planområdet skal som hovedsak løses i felles parkeringsanlegg 
under terreng. Ved frikjøp skal kommuneplanens bestemmelser benyttes. Følgende 
norm for biloppstillingsplasser skal benyttes: 

Bolig under 50 m2   0,5 / bolig 
Boliger ellers   1,0 / 100 m2 BRA 
Restaurant    0,9 / 10 seter 
Gatekjøkken   0,9 / årsverk 
Mosjonslokale   0,25 / 100 m2 BRA 
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Forretning/tjenesteyting ellers 1,4 / 100 m2 
Kontor     0,8 / 100 m2 

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

Det tilrettelegges for 23 p-plasser hvorav 1 plass er tilpasset bevegelseshemmede. Tilkomst 
til p-kjeller vil gjøres med bilheis. Avkjøring fra Sentrumsveien i sør via kommunens eiendom 
(gågaten).  

Bilheisen som ønskes benyttet bruker 2 min. fra heisen er bestilt til bilen er avlevert. 
Forslagstiller har erfaring med bruk av bilheis fra tilsvarende prosjekter. Heistypen som 
ønskes benyttet har stabil drift. Gjennom driftsavtale sørges det for rask responstid. 
Erfaringen har vist at dersom det oppstår kø dannelser skjer dette ved utkjøring fra p-kjeller 
om morgenen.  Man anser muligheten for kødannelse ved innkjøring til anlegget som liten.  
For å sikre at det ikke blir kø dannelser ut på offentlig veggrunn tilrettelegges det for én 
vente-/oppstillingsplass på T2.   

Gågatens avslutning mot Sentrumsveien gjøres med nedsenket kantstein. Ved å benytte den 
samme avkjøringen reduseres avkjøringsarealet. Beboerparkering med 23 p-plasser skaper 
lite trafikk. Allikevel legges det til rette med venteparkering innenfor egen tomt, S9.  

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

Det legges til rette for utstrakt lademulighet og prosjektet vill oppfylle kravene satt i 
områdereguleringen. 

Sykkelparkering skal plasseres under tak og nær inngangspartier eller heis. Minst 50% av plassene pluss 
plass til sykkelvogner, ekstra brede sykler, HV-scootere o.l. skal være innelåst og med tilgang til ladning og 
luft.  

Sykkelparkering etableres på 1 etg plan med trinnfri og låsbar adkomst. Adkomsten 
lokaliseres med umiddelbar nærhet til hovedinngang. Det etableres innvendig adkomst fra 
trappe og heisarealet. På den måten stimuleres det til økt bruk av sykkel. Sykkelparkeringen 
legges sentralt på 1 etg plan og omsluttes av utadvendte aktiviteter. I illustrasjonsprosjektet 
gjøres det rede for ca 110 plasser pluss en rimelig andel lastesykler og kravet i 
områdeplanen tilfredsstilles fullt ut.  

Det skal etableres sykkelparkeringsplasser etter følgende norm: 

Bolig     2,5 / bolig (4 plasser ved individuell parkering)  
Restaurant    2 / 10 seter  
Gatekjøkken   2 / 10 årsverk  
Mosjonslokale   0,4 / 100m2 BRA    
Forretning, tjenesteyting   2 / 100 m2  
Kontor    3 / 100 m2 

Se vedlagt detaljert beregning og arealoppsett for bil og sykkelparkering 



12 

 

 
31.03.2022 
 

 

 
Innenfor felt sentrumsformål kan det oppføres blokkbebyggelse for bolig, forretning, bevertning, 
kontor og tjenesteyting.  

Maks. bruksareal samt min. og maks. høyde for det enkelte område:  

S9 300% BRA 11 -17 meter høyde  

Prosjektet på S9 viser 5 fulle etasjer som til sammen utgjør 300% BRA med høyde 17 meter. 
I tillegg er det planlagt et fellesrom med overdekket uteareal.  

 

 

Virkninger 

Barn og unge 
Planen legger til rette for bolig- og sentrumsbebyggelse på et område som i dag er en åpen 
asfaltert parkeringsplass. Dette tiltaket støtter opp om en utvikling av Vestby sentrum med 
sentrumsnære boliger, med kvalitetskrav for bolig og utearealer som nedfelt i 
områdereguleringen. Barne- og ungdomsskolene nås via etablert gang og sykkelvei fra S9 
langs med Odins vei. 

 
Næringsliv og sysselsetting 

Foruten økt sysselsetting innen bygg og anlegg i byggeperioden vil det etableres noe 
næringsvirksomhet i første etasje. Planen har beskjedne virkninger for næringsliv og 
sysselsetting i kommunen. 

 
Trafikk 

Det er intensjonen at omkringliggende gatenett skal inngå i kommunens egen regulering 
av gatenettet i Vestby Sentrum. Parkering anlegges etter norm fastsatt i 
områdereguleringen og som er redegjort for. 

Planforslaget legger, i tråd med områdereguleringens intensjoner, til rette for økt sykkel, 
gange og kollektivbruk ved at det etableres bolig i nærheten av sentrum, skole og Vestby 
togstasjon. I tillegg til en restriktiv parkeringsnorm for bil og godt tilrettelagt 
sykkelparkering stimulerer dette til redusert bilbruk. 

 
Støy, luftkvalitet og annen forurensning 

Det er gjennomført støyutredning (Planakustikk, 23.01.2022, se eget vedlegg) for 
planområdet. Tiltaket er vurdert opp mot Klima- og miljødepartementets retningslinjer for 
behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2016. Som det kommer frem av støykart 
(se under) vil eiendommen ligge i gul støysone. Gul støysone er en vurderingssone, hvor 
støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende 
støyforhold. Det legges opp til at boenhetene skjermes med balkongrekkverk i glass i 
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tilstrekkelig høyde slik at det oppnås «stille side». Uteoppholdsarealet på taket omsluttes 
av glassrekkverk som foruten å gi gode utsynsforhold også skjermer mot støy. Kravet om 
egnede uteoppholdsarealer er dermed oppfylt. 
  

 

 
Fig. 09 Utklipp fra RIAKU rapport  
 

Massebalanse 

Det vil bli overskuddsmasser fra prosjektet og det er ikke avklart om det er andre 
prosjekter i området hvor disse kan gjenbrukes. Det er ønskelig med innspill i 
høringsperioden på dette. 

 
Naturmangfold og friluftsliv 

Planområdet er i dag en asfaltert flate som benyttes til parkering og tiltaket har ingen 
negative konsekvenser for naturmangfold eller friluftsliv. 
 
Folkehelse 
Planen og tiltaket har ingen relevans for folkehelsen. 
 
Universell utforming 
Det planlegges for trinnfri og universell adkomst for hele uteområdet inklusive adkomst til 
bygg på S9 og S7. 

 
Kulturminnevern 
Det er ikke påvist fredete kulturminner eller nyere tids kulturminner.   
 
Kulturlandskap og estetikk 
Planområdet er i dag en asfaltert flate i sentrum og tiltaket har således ikke konsekvenser for  
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kulturlandskap. 
 
 
 
 
 

 

Illustrasjon av S9 fra sør-øst. Kulturkvartalet bak og til venstre. NAV-bygget bak til høyre. 
 

Område S7 og S9 utgjør et eget kvartal i sentrumsplanen i Vestby. Gjeldene regulering viser 
en veiforbindelse normalt på det nye kulturhuset som deler områdene S7 og S9 i to. Denne 
adkomsten er nå revidert/dreid slik at S9 utgjør tilnærmet et parallellogram. Området S7 som 
i dag rommer NAV bygget skal detaljreguleres med henblikk på å bevare dette bygget. 
Prosjektet S9 består av leiligheter i 2, 3, 4 og 5 etg. En høy 1 etg skal romme næringslokaler 
og sykkel p-plasser. Det er vektlagt aktive utadvendte fasader. Felles takterrasser tilknyttet et 
fellesrom anlegges over øverste boligetasje.  

Målgruppen til boligprosjektet på S9 unge, urbane førstegangsetablerere og små 
husholdninger. Det er lagt vekt på arealeffektive boliger.  

Den sentrale beliggenheten gjør at alle sidene av tomten ligger godt eksponert med gode 
muligheter for etablering av forretninger og kiosk/café. Leilighetene vil kunne gis et urbant 
preg med god tilgang til tog / offentlig transport, caféer, butikker og det nye kulturkvartalet.  

Mellom bebyggelsen på S7 og S9 etableres en ny urban plass. Det legges til rette for 
aktiviteter og opphold for både beboere og besøkende til Vestby sentrum. Mot vest forbindes 
den nye plassen med en av de to inngangene til kulturhusets foaje. Plassen utformes slik at 
den blir et attraktivt sted å oppholde seg for besøkende til kulturhuset men også for beboerne 
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i S9. Det nye bygget på S9 utformes derfor med åpne fasader mot denne plassen for å 
aktivisere plassen ytterligere. Leilighetenes inngangsparti utformes med direkte adkomst til 
den nye plassen.  

Bygget er plassert så langt øst på tomten som mulig slik at avstanden til kulturhuset blir 
størst mulig. Dette forbedrer solforholdene på vestfasaden. Alle leilighetene får store 
balkonger og adkomst til felles takterrasse og fellesrom i 6. etasje. Avkjøring til S9 legges til 
passasje mellom S9 og kulturkvartalet og med avkjøring på kommunens grunn. 

 
 

 

S9 fra nord-øst 
 

Plassen på nordsiden vil fungere som et uteareal for beboere og samtidig som et torg og 
møteplass for nærmiljøet. Det vil romme funksjoner og aktiviteter som gir et godt bomiljø og 
samtidig berike sentrum og bidra til et bedre byliv. 
Det legges til rette for en øst-vest forbindelse som løper parallelt med bygget og knytter seg 
til Kulturkvartalet i vest. Det legges til rette for en flersjiktet, variert beplantning på plassen. 
Overvann håndteres i åpne blågrønne systemer som regnbed og infiltrasjonsarealer. 
Rundt byggets fasade settes det av areal for møbleringssoner knyttet til næringsaktivitet i 
1.etg. For å gi bygget en grønn karakter legges det opp til en delvis beplantning mot 
balkonger/fasade – klatreplanter etableres på terreng og ledes punktvis opp på fasaden. 
Dette gir prosjektet en grønn innramming. 
På takflaten etableres en frodig takterrasse med variert beplantning og oppholdsareal for 
beboerne. 
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Aktiv beplanting på̊ innsiden av rekkverket med klatretråder opp til dekke over, vil gi 
spennende og individuelle løsninger. Det gir muligheter for skjerming både mot kulturhusets 
foaje, S23 som kommer en gang i fremtiden og det eksisterende NAV bygget. På den måten 
vil bygget skille seg ut med sine karakteristiske grønne rette og krumme fasadepartier. De 
relativt store balkongene kan skjermes på ulike måter slik at det kan skapes intime uterom.  

Bygget legges parallelt med Sentrumsveien. Det etableres balkonger rundt hele bygget som 
utvider seg og gir gode oppholdssoner knyttet til leilightetens oppholdsrom og der det er best 
mulig solforhold. På denne måten vil bygget fremstå mer dynamisk selv om bygningskroppen 
er enkel og rasjonell.  
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Planprinsipp 2,3,4 og 5 etg. 

Det er valgt midtkorridorløsning for å få utnyttet dybden på̊ tomta samtidig som alle leiligheter 
får gode fasadelengder.  

U etg er utstyrt med bilheis og rommer p-plasser, boder og teknisk rom.                                     
Sykkelparkering er plassert i kjernen av 1 etg med direkte adkomst fra trapp og heis. 

Bygget består av 40 leiligheter fordelt på 1, 2 og 3 roms leiligheter. Størrelsene varierer fra 
ca 30 m2 til ca 65 m2.  

Landbruk 

Planen har ingen relevans for landbruket. 

 
Risiko og sårbarhetsanalyse 

Risiko- og sårbarhetsanalyse er utført av Sweco. (Risiko- og såbarhetsanalyse – Vestby felt 
S9 og S7  13.09.2019) 

Hovedkonklusjonene er: 

• «Liv og helse»: Det er lav sannsynlighet for at utbyggingen vil medføre hendelser 
som får vesentlige virkninger for liv og helse. Det er gjennomført grunnundersøkelser 
som viser at det ikke er fare for skred, og det er lagt inn krav om tiltak som vil hindre 
overvannsflom og hindre at folk blir utsatt for støy utover de anbefalte støygrensene. 

• «Stabilitet»: Urban flom vil kunne få følge for infrastruktur og 
veisystem. Sannsynligheten for urban flom blir minsket gjennom etablering 
av lokal overvannshåndtering. 

• «Materielle verdier»: Kvikkleireskred og urban flom kan gi konsekvens i 
form av store ødeleggelser på hus og infrastruktur. Sannsynligheten for at 
disse hendelsene skal inntreffe er imidlertid lav, og den vil bli ytterligere 
minsket gjennom å følge kravene i TEK17 for grunnforhold og krav fra 
kommunen om lokal overvannshåndtering. 

Utbyggingen medfører i liten grad risiko for planområdet eller omkringliggende områder. 
Det er avklart at grunnforholdene er tilfredsstillende, og sannsynligheten for 
støyproblematikk og urban flom vil bli redusert gjennom tiltak som det er satt krav om i 
reguleringsplanen. Økt utbygging vil alltid føre til en økning i trafikk, men i dette tilfellet er 
bygget planlagt på en eksisterende parkeringsplass, og beboertrafikken vil derfor 
komme i stedet for dagens inn- og utkjøring til området. 

Klimaendringene medfører økt fare for urban flom i alle tettsteder der det er mange tette 
flater. Sannsynligheten øker særlig med fortetting slik som i Vestby sentrum. For å 
dempe denne faren er det lagt inn krav om lokal overvannshåndtering, og Vestby 
kommune har modellert flomveier som skal ta unna vannet ved ekstreme 
nedbørshendelser. Dette vil minske risikoen for alvorlige konsekvenser ved store 
nedbørsmengder. 

Det tas inn i reguleringsbestemmelsene at det før rammetillatelse må dokumenteres at 
sikkerhet mot kvikkleireskred er ivaretatt i henhold til byggeteknisk forskrift (TEK 17) § 7-3. 
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Krav til støyforhold på uteareal samt krav til stille side i tråd med T-1442 Retningslinje for 
behandling av støy i arealplanlegging, ligger til grunn for plangrepet. 

 
Kommunens økonomi 

Det skal inngås utbyggingsavtale mellom utbygger og kommunen. Dette vil sikre 
innbetaling av infrastrukturbidrag for bidrag til opparbeidelse av offentlig infrastruktur i 
tråd med områderegulering for Vestby sentrum. 

 
Offentligrettslige virkninger 

Det må foretas en grensejustering som konsekvens av det faktum at at NAV-bygget er 
bygget for langt sør i forhold til forutsetningene i områdereguleringen. Gjeldende 
planarbeid rydder opp i det reguleringstekniske rundt dette. 

Denne planen legger til grunn en annen grensedragning mellom S7 og S9 enn det 
som fremkommer på gjeldende områdeplan. Matrikkel og eiendomsgrenser vil bli 
justert av Vestby kommune.  

 

Fig. 12 Utklipp  

 

Det kan bli aktuelt med frikjøp av parkeringsplasser for NAV-bygget ihht 
parkeringsbestemmelser for områderegulering for Vestby sentrum som er videreført i 
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gjeldende detaljregulering. 

Utover dette er det ikke kjent med at planen vil ha særskilt virkninge på offentligrettslige 
forhold. 

 
Privatrettslige og privatøkonomiske virkninger 

Det er ikke kjennskap til om planen vil ha virkninger på privatrettslige og 
privatøkonomiske forhold. 

 

Energibruk 

Det legges opp til bruk av vannbåren varme med mål om tilknytning til fjernvarme i 
framtiden. Prosjektet knytter seg til trafo som er etablert i kulturkvartalet. 
 
Klima 

På et overordnet nivå har detaljreguleringen positive virkninger for nasjonale klimamål 
ettersom det tilrettelegges for bygging av boliger og arbeidsplasser i nær tilknytning til 
kollektivnettet.  

 
 

Medvirkning 
 
Oppstart av planarbeid er varslet i Vestby Avis 

18.10.2021 samt på Vestby kommunes nettsider. 

Grunneiere, rettighetshavere og berørte parter er varslet ved brev i henhold til 
varslingsliste mottatt fra kommunens planavdeling. 

Innkomne forhåndsuttalelser: 

01. Bane NOR 

02. NVE Norges vassdrag og energidirektorat 

03. Elvia 

04. Statsforvalteren i Oslo og Viken 

05. Movar  

06. Viken fylkeskommune 

07. Mattilsynet 

 

 

17.11.2021 

18.11.2021 

19.11.2021 

30.11.2021 

01.12.2021 

07.12.2021 

08.12.2021 

Oppsummering av forhåndsuttalelser med forslagsstillers kommentar: 

Bane NOR 
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Bane NOR minner om at «planområdet ligger ca. 250 m fra Vestby stasjon og berører ikke 
jernbanens interesser direkte. Bane NOR vil likevel påpeke viktigheten av å sikre god 
adkomst til stasjonen. Vi forventer at gang- og sykkelforbindelser ivaretas i planarbeidet i tråd 
med gjeldende områdeplan for Vestby sentrumsplan.»  

Forslagsstiller vil følge opp bemerkningene i det videre arbeidet. 

NVE Norges vassdrag og energidirektorat 

Ingen merknader til reguleringsplanarbeidet. 

Elvia 

Elvia har elektriske anlegg i planområdet som vises på mottatt kart. Planforslaget må ta 
høyde for og hensyn til de anlegg som det er nødvendig for nettselskapet å drifte og 
etablere. Det er også̊ viktig at det ikke iverksettes tiltak som medfører forringelse av adkomst 
til nettselskapet sine anlegg. 

Det etableres ny nettstasjon i Kulturkvartalet som skal betjene tiltaket på S9. Det er derfor 
ikke redegjort nærmere for. I det videre arbeidet med tiltaket vil tekniske sentral plasseres 
med henblikk på dette. 

Forslagsstiller vil følge opp bemerkningene i det videre arbeidet. 

Statsforvalteren i Oslo og Viken 

Statsforvalteren minner om tilstrekkelig sykkelparkering og at det legges vekt på trafikksikre 
adkomster for gående og syklende.  

Det må etableres tilstrekkelige lekearealer for barn i alle aldre. Dette må sikres i 
planprosessen. Statsforvalteren minner om at lekearealer på̊ tak ikke kan aksepteres som 
eneste løsning, kun som et supplement til arealer på bakkenivå̊. Det må redegjøres for 
trafikksikker skolevei.  

Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, 
trafikkfare og annen helsefare  

I forbindelse med planarbeidet må det utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-
analyse). 

Til overvannshåndtering bør det legges vekt på gode helhetlige naturbaserte løsninger, som 
også kan bidra til økt kvalitet i uteområder.  

Deler av planområdet er støytutsatt fra Sentrumsveien. Statsforvalteren viser til retningslinje 
for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2021. Støyforholdene må̊ avklares så tidlig 
som mulig i planprosessen, slik at dette blir premissgivende for planlegging av bebyggelsen. 
I den grad det skal aksepteres avvik fra anbefalte grenseverdier bør det sikres at alle 
boenheter har tilgang til stille side (uten tiltak nært boenheten), hvor soverom kan plasseres. 
For de fasader som er støyutsatt kan det aksepteres bruk av avbøtende tiltak for dempet 
fasade. Det samme gjelder for de fåtall av boenheter som eventuelt ikke kan oppnå̊ stille 
side. Det anbefales ikke å tillate ettroms boenheter med kun dempet fasade. Støyrapporten 
må vise hvilke tiltak det planlegges for, og hvilken effekt de har.  
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Det må̊ begrunnes hvorfor man har valgt disse avbøtende tiltakene. Dette for at kommunen, 
og andre, skal kunne vurdere bokvaliteten. Reguleringsbestemmelsene skal være entydige 
og konkrete, og tilpasses planen og støysituasjonen. Det må̊ spesifikt bestemmes hvilke 
tiltak som aksepteres. Det må̊ også̊ vurderes kompenserende tiltak som tilgang til sol og lys, 
utsikt, gode uteoppholdsarealer, rekreasjonsområder og andre faktorer som fremmer trivsel 
og helse.  

Forslagsstiller vil følge opp bemerkningene i det videre arbeidet. 

Movar, Mosseregionen interkommunale brann og redning (MIB)  

Forslagstiller må innhente informasjon fra brannvesenet om dimensjoneringskriterier for 
atkomstvei og oppstillingsplass for brannvesenets biler. Kriteriene kan omfatte veiens minste 
kjørebredde, maksimal stigning, minste frie kjørehøyde, svingradius, akseltrykk mv.  

Stigemateriell kan ikke forutsettes benyttet som sekundær rømningsvei.  

Tilgjengelig slokkevannsmengde bør avklares på et så tidlig tidspunkt i prosjekteringen som 
mulig.  

Forslagsstiller vil følge opp bemerkningene i det videre arbeidet. 

Viken fylkeskommune 

Etaten viser til Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, og ber om at denne 
blir førende for planarbeidet. Områder som Vestby skal utvikles med fokus på bykvalitet og 
lokalisering av næring etter prinsippet om rett virksomhet på rett sted.  

Fylkeskommunen anbefaler at det innarbeides bestemmelser om opparbeiding av 
sykkelparkeringsplasser med minimumskrav, og at det gis bestemmelser med 
maksimumskrav til antall bilparkeringsplasser. Det anbefales at deler av 
sykkelparkeringsplasser sikres lagt under tak. Videre anbefales at det sikres gode løsninger 
for myke trafikanter. 

Ved planlegging av boliger må det legges til rette for egnet lekearealer for barn i alle aldere.  

Fylkeskommunen ber om at ny støyretningslinje T-1442/2021 for behandling av støy i 
arealplanlegging legges til grunn og at støyutredningen følger planforslaget ved offentlig 
ettersyn. Eventuelle nødvendige støytiltak skal innarbeides i plankartet.  
Det er opplyst at området ligger innenfor aktsomhetsområde for flom. Kommunene skal ta 
utgangspunkt i naturbaserte overvannsløsninger. ROS-analysen skal følge planforslaget ved 
offentlig ettersyn og vi forutsetter at eventuelle nødvendige tiltak mot uønskede hendelser blir 
innarbeidet i planen.  

Forslagsstiller vil følge opp bemerkningene i det videre arbeidet. 

Mattilsynet 

Mattilsynets forventninger til videre planarbeid:  
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Det må utarbeides en overordnet rammeplan for VA. Denne må vise hvordan det nye 
området skal forsynes med drikkevann.  

For å sikre tilstrekkelig mengder med drikkevann, forutsetter Mattilsynet at kapasiteten i 
kommunens hovednett også er tilstrekkelig, og om nødvendig økes, slik at utbyggingene ikke 
påvirker leveringssikkerheten i området og kommunen ellers. Videre forutsettes det at 
tiltakshaver har god kontakt med VA seksjonen i kommunen. Kvalitet og funksjonaliteten på 
det eksisterende vann- og avløpsnett i området må̊ vurderes med tanke på̊ sikker, robust og 
fremtidsrettet drikkevannsforsyning.  

Det må̊ stilles relevante rekkefølgekrav som sikrer at teknisk infrastruktur som vann- og 
avløpsanlegg, er ferdigstilt før det gis tillatelse til oppføring av nye bygninger. Det må sikres 
tilstrekkelig kapasitet til å gi en forsvarlig tilgang til hygienisk betryggende og tilstrekkelig 
mengder med drikkevann, samt slokkevann, jf lov om planlegging og byggesaksarbeid 27-1.  

Forslagsstiller vil følge opp bemerkningene i det videre arbeidet. 

For å sikre at bestemmelsene om overvann i områdereguleringen ivaretas vil forslagstiller 
utarbeide en VAO rammeplan for S9/S7. En VAO rammeplan skal vise hvordan vann, avløp 
og overvann skal håndteres. Denne vil vise prinsipper og overordnede løsninger, men også 
angi dimensjonering for å synliggjøre arealbehov eller omfanget av infrastrukturen. Arbeidet 
med VAO planen utarbeides mens planen er på offentlig ettersyn. Ved å gjennomføre dette i 
planprosessen vil man tidlig i prosessen se om det er behov for å gjøre tilpasninger i 
prosjektet for å sikre denne infrastrukturen. 
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