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Prestegårdskogen

Prestegårdskogen 
Smarte småhusnabolag i nærheten av 

Vestby sentrum
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Derfor rømmer barnefamiliene fra Oslo
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Derfor rømmer barnefamiliene fra Oslo

https://www.aftenposten.no/oslo/i/GaBz14/derfor-roemmer-barnefamiliene-oslo

De fire viktigste trekk-faktorene ved selve boligen er stort nok bolig-
areal, trygge lekearealer rundt boligen, eget soverom til hvert barn og 
egen balkong/terrasse.

Det som særlig skyver familiene ut av en bolig, er for liten plass, man-
glende privat uteareal og ønsket om selv å eie boligen.

Aftenposten 09 februar 2021 - Derfor flytter barnefamiliene fra Oslo

Det er naturlig at unge som etablerer seg og får barn, ønsker større 
plass enn de får i en leilighet i Oslo. Hvis du selger en leilighet i hoved-
staden, kan du fint kjøpe et hus i en av nabokommunene, sier Fugle-
sang.

https://forskning.no/demografi-samfunnsgeografi-samfunnskunnskap/nordmenn-pa-flytte-
fot-her-er-kommunene-vi-flytter-fra-og-til/1577827

Jeg tror mange blir prispresset ut av hovedstaden. Da snakker vi om 
folk som i utgangspunktet bor i Oslo, men når de skal kjøpe sin neste 
bolig og kjøpe seg opp og større, så begrenser økonomien deres den 
muligheten og de må flytte ut. Småbarnsfamilier ønsker seg mer plass 
og hage. De må ut av Oslo for å få dette og flytter gjerne til de om-
kringliggende kommunene. 

Finansavisen 09 oktober 2020 - Flere flytter nå fra enn inn til Oslo
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Prestegårdskogen

Vi bygger smarte og 
etterspurte småhusnabolag i 

gå- og sykkelavstand 
fra tilbudene i 

Vestby sentrum
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Prestegårdskogen

2000m 1000m

Prestegård-
skogen

Vestby 
sentrum
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Prestegårdskogen

Vestby 
sentrumPrestegård-

skogen

Pepperstad
Skog

Pepperstad Skog vil smelte sammen med sentrum gjennom utbygging av Prestegårdskogen
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Prestegårdskogen

Pollard Thomas Edwards Architects Åhusene. WE Architects

Vi ønsker å bygge tette nabolag med både nabofellesskap og nærskog 
i nærheten av Vestby sentrum
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Prestegårdskogen - Mål og strategi

Mål Strategi

Et godt nabolag og nærmiljø 
tilrettelagt for unge familier

Boliger for en målgruppe som vil trekke attraktive og 
bevisste nye innbyggere til Vestby og gi fart til utviklingen 
av sentrumsområdet

Tilrettelegge for struktur for delingsøkonomi.

Utvikle sosiale møteplasser og tilhørighet for nærmiljøet

Norges mest bærekraftige lokalmiljø Være et foregangsprosjekt når det gjelder grønn 
infrastruktur: energi, vann, kloakk mm.

Området har som mål å benytte utprøvde energiløsninger 
for å generere mer strøm enn det forbruker - et 
plussområde.

Variasjon av boliger Fremme andre typer typologier enn det som tilbys og 
planlegges i Vestby idag. Dette vil bidra til en mangfoldig 
befolkningssammensetning

Tilrettelegge for sosiale boformer

Tilrettelegge for selvbygging i regi av selvbyggerlag eller 
kooperativer
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Prestegårdskogen - Mål og strategi

Mål Strategi

Beholde områdets karakter som 
nærskog.

Ta vare på sentrale naturelementer som bekker, 
fjellknauser, veksling mellom åpne områder og tett skog

Skogkledde grøntkorridorer for gående og syklende 
istedet for veier.

Reduksjon av privatbilisme og 
trafikk i området.

Randparkering og parkeringsplasser med bilkollektiver 
istedet for privatbiler

Støtte opp om eksisterende forbindelser for myke 
trafikanter, og gjøre det mest attraktivt for disse.

Hvert byggefelt får et sykkelstativ med felles elektriske 
transportsykler til handel og daglige gjøremål. Lignende 
system som bysyklene i Oslo. 
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De politiske partiene i Vestby har programfestet

Vestby Arbeiderparti vil (...) regulere for varierte boligtyper (...) 
Tilby variert boligtilbud for vanskeligstilte i boligmarkedet.

Program for Vestby Arbeiderparti i perioden 2019-2023.

Vestby MDG vil (...) Legge til rette for miljøvennlige bygg, 
som plusshus, nullutslipps- og aktivhus (...) minihus og 

mikrohus. (...) sykkelhotell og ladestasjon for el-sykler ved 
Vestby stasjon

Vestby MDG vil (...) Stimulere til et bredt tilbud av boliger 
(...) at boligområder får gode uteområder, med tilgang til 
kollektivtransport og hvor myke trafikanter prioriteres.

Program for Vestby MDG i perioden 2019-2023.

Utvikle et sentrum hvor både unge, familier og eldre ønsker 
å bo og oppholde seg. Vi ønsker at boligveksten i sentrum 

tilrettelegges med en tydelig miljø- og folkehelseprofil. 

Program for Bygdelista i perioden 2019-2023.

Vestby Senterparti vil (...) si ja til levende grender 

Vestby Senterparti (...) ønsker en moderat 
befolkningsvekst (...) ønsker å ta i bruk hele 

kommunen, og legge til rette for en bærekraftig 
utvikling av våre lokalsamfunn.

Program for Vestby Senterparti i perioden 2019-2023.
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Et nettverk av gangveier, sykkelveien og stier

Mangler gang-
forbindelse

Sti/grusvei

Gang/sykkelvei

Skiløyper

kart.follokart.no og ski-
foreningen.no
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Samleparkering og gåavstander til Vestby stasjon

500m radius parker-
ing

Tomt

Avstand til Vestby stasjon

Tid å sykle

Tid å gå

Samleparkering

25 min

2.2 km

1.5 km

Vestby 

stasjon

2.4 km

15 min

28 min

8 min

5 min

9 min
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Grøntkorridorer

Stier

Bevart skog

Skole, barnehage

Parkering

Bolig

Grøntkorridorer

Stier

Bevart skog

Prestegårdskogen

Et nettverk av gangveier, sykkelveier og stier 
igjennom brede grøntkorridorer

Nabolag i Prestegårdskogen
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Prestegårdskogen

Regen Villages. KANT

Smarte gå- og sykkelbaserte nabolag hvor skogen gir naturopplevelser 
og kjøkkenhagen byr på rekreasjon for beboerne
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Smarte nabolag

etablert og eid av grunneier
se også smartenabolag.no

http://smartenabolag.no
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Grunnpakke - Smarte nabolag
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Tilvalgspakken - Smarte Nabolag
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Prestegårdskogen

Fra eneboliger i bilbaserte byggefelt 
til ettertraktede småhusnabolag i skogen knyttet sammen av gangveier og sykkelstier
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Gartneritaket, Vestby. 500 leiligheter. 140 leiligheter på 25 m2. 

Kvadratmeterpris på kr. 65.000 pr m2

Boligutvikling i Vestby sentrum. 

Hva bygges i Vestby sentrum?
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Planlagte og nybygde boligprosjekter i tettsteder rundt Oslo

Skolebakken, Kolbotn

Skolekvartalet, Ski

Linjekvartalet, Sørumsand

Sundet, Eidsvoll
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Eldre ghetto i Kolbotn

Les artikkelen via denne linken

16.11.2020 «Eldre-ghettoen» Kolbotn er en varslet krise, skriver Gaute Brochmann | morgenbladet.no

https://morgenbladet.no/kultur/2020/11/eldre-ghettoen-kolbotn-er-en-varslet-krise-skriver-gaute-brochmann?description=10 uker for 10 Kr - TILBU… 1/6

Annonse

Overraskende stort sortiment
AJ Produkter

    
Gaute Brochmann

Arkitekt. Skriver om arkitektur og

byutvikling i Morgenbladet.

KOMMENTAR 07:50 - 15. november 2020

«Eldre-ghettoen» Kolbotn er en
varslet krise, skriver Gaute
Brochmann.

Innglasset veranda ved kjøpesenteret: Når man først har store, kjøpesterke

befolkningsgrupper på flyttefot, burde vi ikke kanalisere disse ressursene til å bygge

skikkelige fine byer og tettsteder – til det beste for de eldre og oss alle, spør Gaute

Brochmann. Her: Kolbotn torg i Nordre Follo. Foto: Hundven-Clements Photography / Link

Arkitektur

    AKTUELT IDEER KULTUR BØKER PÅFYLL

H E I  A N N A  L I N A  T O V E R U D

Få et pling når viktige sakerpubliseres! Velg hva du vil ha:Gi meg alt!Samfunn og politikkMeninger og debattKultur og bøkerForskning og akademiaLagre  Deaktiver

SØK

https://issuu.com/fragmentoslo/docs/_eldre-ghettoen__kolbotn_er_en_varslet_krise__skri
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Ønsket tidsplan

Oppstart 
detaljregulering

delområde

Innspill 
kommuneplan

Vedtak
Kommuneplan

forprosjekt iht. visjoner 
i samarbeid med 

kommune og relevant 
kompetanse

Byggestart første 
delområde

Ferdig 
detaljregulering

delområde

Oppstart 
regulering av 
hovedområde

Ferdigstilling
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Våre 3 overordnete mål

1. Vi skal utvikle nabolag som er sterkere tilknyttet Vestby 
sentrum enn andre boligfelt i området for å bidra med 

småbarnsfamilier og økt byliv

2. Vi skal utvikle et av norges mest bærekraftige og smarte 
nabolag som gjør både beboere og Vestby kommune stolt

3. Vi skal utvikle nabolag med både ettertraktede og rimelige 
boliger - et tilbud som snart mangler i hele Viken
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Prestegårdskogen

FRAGMENT


