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Utbyggingsprosjekter Vestby sentrum

Wessel Park 04/2019 – 02/2021

Urbania 2020 - 2022

Kulturkvartalet 2021 - 2023

Rådhusparken 2023

Hersleth 2020 - 2022

Skoletomta 2020 - 2023

Gartneritomta 2020 - 2023



Riggplass i sentrum

Alternativ 1

1
2

3

Alternativ 2

1   Sentrumsveien 1 Vestby AS
2   Hersleth/VK Sentrumsveien
3   Urbania AS

Felles større riggplass for 
alle entreprenører



Etablering av alternativ parkering for 
ansatte og alle andre i Vestby 
kommune på Idrettsbanen ved 
Vestby videregående skole

Gangavstand til Rådhuset: 12 min

Etableres med belysning, drenering 
og asfaltering

Benytter ca halve idrettsbanen

Forutsetter skilting ved fylkesveien

Alternativ parkering



• Offentlige p-plasser fjernes/avstenges 
gradvis som følge av utbyggingsprosjekter

• Pt ingen regulering av offentlige p-plasser
• Kommunen må regulere med skilting på 

offentlige plasser:
• Reservere plasser til besøkende til 

offentlig tjenesteyting
• Reservere til kommunale tjenestebiler
• Reservere til HC-parkering

• Ansatte henvises til alternativ p-plass
• Følge-konsekvenser for næringslivets p-

plasser dersom disse ikke er regulerte
• Kan da ikke nekte f.eks kommunens 

ansatte å parkere på kundeparkering 
dersom det ikke er tidsbegrensning?

• Rema1000 benytter kommunens grunn til 
parkering – trenger regulering for å hindre 
blokkering av p-plasser

Konsekvenser for næringslivet i Vestby sentrum



Renovasjonsløsning

Kommunestyrets vedtak 10.09:
1. Rådmannen utarbeider et forprosjekt vedrørende 

renovasjonsalternativer for Vestby sentrum
2. Forprosjektet skal avklare fordeler og ulemper ved 

alternativene i denne sak, herunder investeringskost-
nader, driftskostnader, fraksjonsmuligheter, kostnadsfor-
delingsprofiler mot renovasjonsgebyrer og eventuelle 
andre spesifikke forhold.

3. Rådmannen fremmer sak for kommunestyret med 
anbefalt renovasjonsløsning som bygger på forprosjektet.

Plassering av terminal
• Har konsekvenser for videre utbygging av et 

eventuelt søppelsuganlegg i sentrum
• Bør få med søppelsug-rør i brokonstruksjonen



Sentrumsbroen stenges 23.06.2019
Kollektivbroen bygges 01.08.2019 – nov -20

Sentrumsbroen – Kollektivbroen 06/2019 – 11/2020

Sentrumsveien del I 02/2019 – 08/2019

Sentrumsveien del II Ikke avklart

Garderveien Ikke avklart

Kroerveien 09/2019 – 05/2020

Kirkeveien Ikke avklart

Nye Støttumveien Ikke avklart



Sentrumsbroen stenges 23.06.2019
Kollektivbroen bygges 01.08.2019 – nov -20

Kjøremønster i stengningsperioden – men også 
kjøremønster når Kollektivbro (ny) er 
forbeholdt busstrafikk


