
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



Strømtilførsel sentrum

• Hafslund oppgraderer 
høyspentnettet i Vestby 
sentrum

• Trafoer må flyttes
• Hafslund vil så tidlig som mulig 

ha kontakt med utbyggere for 
planlegging av traforom i det 
enkelte bygg

• Mulig at flere bygg kan dele på 
trafo

• Utbyggere må stipulere antatt 
effektforbruk for det enkelte 
bygg



Estetisk plan
Kommunestyrets vedtak 10.09:
1. Estetisk plan legges til grunn for det videre arbeid med 

utvikling av infrastruktur i Vestby sentrum. 
2. Rådmannen utarbeider programmer under rammen av 

estetisk plan, som f.eks belysningsprogram, møblerings-
program, grøntstrukturprogram. Programmene  
representerer de valg som Vestby kommune har gjort for 
sentrum. Det forutsettes medvirkning fra ulike 
brukergrupper for temaområder som berører brukere. 

3. Ved beplantning i området bør det ikke brukes fremmede 
arter. Ved valg av beplanting bør man bruke særnorske 
arter, helst rødlistede arter som er hjemmehørende til 
Akershus/ Follo. Masser som tilføres området må være fri 
for spredningsdyktige deler fra svartelistede arter. 

4. Planen er å anse som veiledende. 



• Rambøll har levert et utkast til strategi

• Denne skal kvalitetssikres

• Rådmannen fremmer politisk sak med 
anbefaling til vedtak

• Saken bør være behandlet i f-skapet 29.10 
og k-styret 12.11

Parkeringsstrategi





Parkeringsstrategi
Alt 1: 

Private grunneiere bygger 
tilstrekkelig p-kapasitet med 
finansiering fra frikjøpsmidler

Unntak: Wessel Park (S3, S4) –
bygger selv



Parkeringsstrategi
Alt 2: 

Kommunen bygger tilstrekkelig p-
kapasitet for sentrumskvartalet –
under Rådhusparken, under 
Kulturkvartalet og under S8

Unntak: Wessel Park (S3, S4), 
samt Urbania (S9) – bygger selv



Parkeringsstrategi
Alt 3: 

Private grunneiere og kommunen 
bygger samlet tilstrekkelig p-
kapasitet for sentrum

Unntak: Wessel Park (S3, S4), 
samt Urbania (S9) – bygger selv



Parkeringsstrategi
Alt 4: 

Private grunneiere og kommunen 
bygger samlet tilstrekkelig p-
kapasitet for sentrum.
Kommunen bygger eget P-hus på 
S8. P-huset bygges med aktive 
fasader mot sentrumskvartalet.

Unntak: Wessel Park (S3, S4) –
bygger selv



Behovsanalyse - skisse
Områdeplanens bestemmelser om p-plasser til bolig/kontor (1 – 1,2 plass pr bolig):

Feltnavn

Område-

areal

%-BRA 

maks

Behov # p-

plasser gj.snitt

S1 Høyhuset Frikjøp 758,0            810,0            47,8                   

S2 Torg/rekreasjon Frikjøp 981,0            240,0            20,6                   

S3 Wessel Park P-kjeller 1 704,0        350,0            47,7                   

S4 Wessel Park P-kjeller 1 936,0        300,0            46,5                   

S5 Hersleth Frikjøp 949,0            300,0            23,7                   

S6 Rema1000/kulturhus P-kjeller 4 371,0        300,0            118,0                 

S7 NAV/Rehab P-kjeller 2 041,0        300,0            51,0                   

S8 Kultur/boliger P-kjeller 4 170,0        300,0            112,6                 

S9 Urbania P-kjeller 1 131,0        300,0            28,3                   

OT1 Rådhuset Frikjøp 3 551,0        350,0            106,5                 

-                        

602,7                 



Behovsanalyse - skisse
Områdeplanens bestemmelser om p-plasser til besøkende/næring (1,5 plass pr 100 kvm areal):

Feltnavn

Område-

areal

Aktivt areal 

1. etg

P-behov 

aktive 1. etg

S1 Høyhuset Frikjøp 758,0            Kun bolig

S2 Torg/rekreasjon Frikjøp 981,0            NA

S3 Wessel Park P-kjeller 1 704,0        Aktiv 1500 21,0

S4 Wessel Park P-kjeller 1 936,0        Aktiv 1700 23,8

S5 Hersleth Frikjøp 949,0            Aktiv 949 13,3

S6 Rema1000/kulturhus P-kjeller 4 371,0        Aktiv 3600 50,4

S7 NAV/Rehab P-kjeller 2 041,0        Aktiv 1500 21,0

S8 Kultur/boliger P-kjeller 4 170,0        Aktiv 3600 50,4

S9 Urbania P-kjeller 1 131,0        Aktiv 1000 14,0

OT1 Rådhuset Frikjøp 3 551,0        0,0

193,9



Parkeringsstrategi - forprosjekt
Alle alternativer må vurderes mhp: 

- Kapasitet
- Gangavstand til sentrum
- Universell utforming i sentrum
- Tilgjengelighet til (og for) 

næringsliv
- Kundeparkering for besøkende 

til offentlig tjenestetilbud (NAV, 
Rehab, bibliotek, helsestasjon, 
rådhuset)

- Tilgjengelighet til kulturkvartalet
- Byggekostnader
- Frikjøpsmidler

Parkeringsbehov
Alle alternativer må vurderes mhp
sambruk av p-plasser: 

603
Bolig/kontor

194
Besøkende/ 
næring



K-styret 12.11.2018:



• 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



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



Sentrumsbroen stenges 23.06.2019
Kollektivbroen bygges 01.08.2019 – nov -20

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


