
 

 
Vestby kommune 

Vestby stasjon, innfartsparkering - Planbeskrivelse 
Egengodkjent av kommunestyret 10.5.2010 
 
 
Formål 
Formålet med detaljreguleringen er å øke parkeringskapasiteten i tilknytning til Vestby 
stasjon samt bevaring av bebyggelsen på gnr 8 bnr 11.  
 
 
Hovedinnhold 
Planområdet er omkring 7 daa stort og foreslås i hovedsak regulert til parkeringsformål. Deler 
av dette området benyttes til parkering i dag. I området er det også tre bolighus. Planen 
omfatter også gnr 8 bnr 11. De deler av eiendommen som omfattes av planforslaget foreslås 
regulert til kombinert formål bolig/forretning/kontor, i samsvar med dagens bruk. Samtidig 
foreslås en hensynssone - bevaring av kulturmiljø med tilhørende bestemmelser for å ivareta 
bygningen på eiendommen.   
 
 
Rammer og retningslinjer for området 
I gjeldende kommuneplan er området satt av til kombinert senterområde med forretning, 
kontor, boliger med mer.  
 
Tilgrensende område rundt jernbanestasjonen er regulert i fire reguleringsplaner: Vestby 
stasjonsområde, Støttumveien, Vestby sentrum og Vestbyveien - Kirkeveien: Rundkjøring. 
Selve planområdet er i dag uregulert. Planforslaget vil i svært liten grad berøre tilgrensende 
reguleringsplaner.  
 
Planforslaget er i tråd med rikspolitiske retningslinjer for areal- og transportplanlegging da 
det er med på å legge til rette for den miljømessig gode transportformen tog er. 
 
 
Virkninger 
 
Virkninger for barn og unge 
Parkeringsområdet er i dag ikke i bruk av barn og unge. Det er viktig at barn og unge sikres 
en mest mulig trafikksikker tilgang til togperrongene samt at det er muligheter for 
sykkelparkering på begge sider av jernbanen. Det går i dag en gang- og sykkelvei fra krysset 
Vestbyveien x Kirkeveien og langs planområdets sørøstside. Gang- og sykkelveien som vises 
i planforslaget er en bit av denne. Vegen ender opp ved sykkelparkeringen på perrongen for 
tog i sørgående retning. Det går også en gang- og sykkelvei fra Støttumveien til perrongen 
langs planområdets nordøstlige grense. I planforslaget er det også lagt til rette for at denne 
vegen kan benyttes for de som parkerer innen planområdet og ikke ønsker å krysse 
parkeringsplassen.  
  



Virkninger for næringsliv og sysselsetting 
All utvikling som forbedrer Vestby som tettsted anses å være positivt for næringsliv og 
sysselstetting i Vestby sentrum.  
  
Virkninger for trafikk 
Økt antall parkeringsplasser vil føre til noe mer trafikk i Støttumveien. Her er imidlertid 
farten lav og det er ikke grunn til å tro at dette vil utgjøre noen trafikksikkershetsrisiko. 
Fotgjengerkryssing der gang- og sykkelvegen treffer Støttumveien kan være aktuelt. Dette er 
regulert i reguleringsplan for Støttumveien. 
 
Anlegget bør kunne etableres uten store konflikter med eksisterende veg- og 
parkeringsanlegg. Det bør tilstrebes at mest mulig av eksisterende parkeringsplasser holdes 
åpne i anleggsperioden, men i perioder må trolig deler av disse stenges for å kunne knyttes 
sammen med det nye anlegget.  
  
Virkninger for støy og annen forurensning 
Selv om det forventes en viss trafikkøkning i Støttumveien, antas det ikke at dette vil være av 
et slikt omfang at det er nødvendig å kreve støykartlegging.  
 
Gjennomføring av planen vil medføre et større areal av harde flater. For å hindre økt 
avrenning per tidsenhet, er det foreslått en bestemmelse om overvann som skal sikre at 
avrenningen ikke overstiger dagens. Dette kan løses ved bygging av et fordrøyningsbasseng.  
  
Virkninger for biologisk mangfold og naturressurser. 
Det er ikke potensial verken for funn av biologisk mangfold eller for utvinning av 
naturressurser i området.  
 
Virkninger for friluftsliv 
Området er uegnet for friluftsliv.  
  
Virkninger for kulturminnevernet 
Bygningen på eiendommen 8/11 er en del av den opprinnelige bebyggelsen rundt 
stasjonsområdet i Vestby og er foreslått ivaretatt med hensynssone bevaring av kulturmiljø 
med tilhørende bestemmelser.  
 
Det er ikke registrert fornminner i området. De som skal utføre arbeidet i marka må gjøres 
særlig oppmerksom på at det kan være ukjente fornminner i området. Alle fornminner er 
fredet, også slike som ikke er registrerte. Dersom man støter på et fornminne skal arbeidet 
straks stanses i den utstrekning det berører fornminnet eller dets sikringssone på fem meter. 
Rette myndighet, Akershus fylkeskommune, skal straks varsles i henhold til 
kulturminneloven § 8, 2. ledd.  
 
Virkninger for landbruk 
Det blir ikke drevet landbruk i området, og området egner seg heller ikke til dette formål. 
  
Virkninger for sikkerhet og beredskap 
 Ras/skred: Det er tidligere utført undersøkelse som tyder på noe bløt grunn helt ned mot 
jernbanen, men disse områdene berøres i svært liten grad. Her er det kun snakk om 



reasfaltering og/eller ny oppmerking. Resten av området regnes som stabilt og det forutsettes 
at det gjøres geotekniske undersøkelser ved utarbeidelse av byggeplan.  
 
Støy: tiltaket vil medføre noe trafikkøkning i Støttumveien, men ikke av en slik 
størrelsesorden at det utløser krav om støyskjerming. Lav fart (fartsgrense 40 km/t) tilsier 
også at støynivået vil være lavt.  
 
Trafikksikkerhet: Økt antall parkeringsplasser vil føre til noe mer trafikk i Støttumveien og 
adkomstveien til stasjonsområdet. Her er imidlertid farten lav og det er ikke grunn til å tro at 
dette vil utgjøre noen trafikksikkerhetsrisiko. Fotgjengerkryssing der gang- og sykkelvegen 
treffer Støttumveien kan være aktuelt. Dette er vist i reguleringsplan for Støttumveien.  
 
Konstruksjoner: Det vil være behov for en mur av varierende høyde mot Støttumveien og ny 
atkomst til 8/11. Muren lages i naturstein og mest mulig i samsvar med murer på eksisterende 
parkeringsanlegg.  
 
Trafikkavvikling i anleggsperioden: Anlegget bør kunne etableres uten store konflikter med 
eksisterende veg- og parkeringsanlegg. Det bør tilstrebes at mest mulig at eksisterende 
parkeringsplasser holdes åpne i anleggsperioden, men i perioder må trolig deler av disse 
stenges for å kunne knyttes sammen med det nye anlegget.  
 
Det er utarbeidet en ROS-analyse for området. Analysen avdekker ikke risiko- og 
sårbarhetsmomenter utover de ovenfor nevnte.  
 
Privatrettslige og privatøkonomiske virkninger 
Utbygging av området vil skje i to etapper der byggestart på tomtene 8/567 og 8/36 vil trolig 
være sent 2010 eller tidlig 2011. Eiendommen 8/37 som også foreslås regulert til parkering er 
i dag i privat eie. Tidspunkt for innløsning og utbygging av denne vil vurderes ut fra behov og 
prioriteringer fra Akershus Fylkeskommune i handlingsprogram og økonomiplan.     
  
Virkninger for kommunens økonomi 
Anlegget skal bygges og eies av Statens Vegvesen.  
 
Offentligrettslige virkninger 
Ingen virkninger. 
  
Estetiske vurderinger 
Planområdet ligger sentrumsnært. Selve parkeringsplassen vil naturlig nok for det meste bestå 
av en asfaltert flate, men det forutsettes at det opparbeides midtrabatter som blir beplantet. 
Som beplanting kan det ikke brukes planter som er allergifremkallende, jamfør bestemmelse 
om universell utforming 
 
Energibruk 
Ingen nye anlegg i planområdet har energibehov.  
 
 
Vedlegg:  

• ROS-analyse 
• Tekniske tegninger 


