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1  Innledning 
 
Temaprogram for møblering er et tillegg til Estetisk plan for Vestby. Programmet beskriver i 
ytterligere detalj prinsipper for innredning av de ulike gatestrukturer, torg og plasser i Vestby 
sentrum. Temaprogrammet konkretiserer hva som legges til grunn for utformingen av Vestby 
sentrum og målet er at de offentlige rommene skal opparbeides med gode estetiske kvaliteter og 
helhetlige løsninger. Det legges vekt på at materialene skal ha høy kvalitet og at elementene som 
benyttes kan gjenbrukes eller resirkuleres.  
Prinsippene som presenteres i temaprogrammet anbefales brukt som verktøy for tiltakshavere, 
gårdeiere, byplanleggere og arkitekter, saksbehandlere, politikere og andre som vil være involvert i 
utviklingen av sentrum. I tillegg til temaprogram for møblering er det utarbeidet: 

- Temaprogram for sentrumsgulv 

- Temaprogram for belysning 

- Temaprogram for beplantning 

2 Konsept 
Vestby er fra gammelt av en industriby med sagbruk og møller. Inspirasjon til utformingsdetaljer 
hentes fra det industrielle og røffe. Materialer som massivt treverk, granitt og jern benyttes for å 
skape en varig og solid utforming som tåler omskiftninger og har lang bruksverdi.  

Målet er at Vestby skal få et moderne sentrum, som er åpent, imøtekommende, lyst, hyggelig og 
gjerne med spenstige innslag. 

I grunnmaterialene for gaterommet beskrives det dempede, naturlige farger som skaper en 
helhetlig basis. 

 

 

Fig F01 Solide materialer og dempede farger legger grunnlag for utformingen av Vestby 
sentrum. Foto: Beer sten og Jogra 
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2.1 Palett 

For å skape en forbindelse mellom fortiden og framtiden, er fargene til paletten hentet fra historisk 
bebyggelse og deres omgivelser. 

Farger gir energi, særpreg og skaper liv gjennom alle årstider. Fargene er valgt ut for å kunne 
kombineres harmonisk på mange måter. Ved å velge ut to eller tre, og utelate andre, kan man få 
variasjon og spill gjennom sentrums forskjellige byrom.  

Paletten skal bidra til et helhetlig uttrykk. Samtidig gir fargepaletten muligheter for å gi de 
forskjellige områdene i byen en egen stemning og identitet. Fargene brukes for å understreke 
sammenhengen og kontinuiteten i byrommet, og kan også benyttes av arkitekter og bli en del av 
grunnlaget for utformingen av fasader. 

 

 

Fig F02 Inspirasjon til utforming av Vestby sentrum hentes fra omgivelsene 
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Fargene er RAL-kodet, og kan enkelt identifiseres for mange forskjellige overflater og materialer. 

2.2 Prinsipper for møblering 

Byrommets møblement utstyr skal være tilpasset alle aldersgrupper, og også ta hensyn til personer 
med spesielle behov. 

Alle møbeltyper skal som hovedregel ha en god estetisk utforming, utført med utgangspunkt i 
retningslinjer for universell utforming. 

Plassering av møbler i byrommene skal være gjennomtenkt, slik at møblementet er tilpasset bruken 
og brukerne av stedet. Tenåringer og eldre omgås og sitter for eksempel på ulike måter. 
Møbleringen skal derfor tilrettelegges både for sosiale aktiviteter og fellesskap, men også stille 
stunder og kontemplasjon. 

Utplassering skjer hvor det naturlig er folk. Det bør i utgangspunktet være 50- 100 meter mellom 
sittemøblene, men i travle områder bør avstanden være 10- 30 meter. Møblement må ikke stå i 
veien for ferdselslinjer og naturlige ledelinjer.  

Alle møbler skal plasseres klimatisk hensiktsmessig, i forhold til lys og skygge, vind og le, lys og 
mørke. Sentrum skal fungere som en sosial møteplass i alle årstider, og møbleringen må derfor 
tilrettelegges for helårsbruk. 

Møblering av det offentlige rom skal utformes enhetlig, slik at møbleringen er gjenkjennbar 
uavhengig av hvilket byrom man finner møblene i.  

Produksjon av møblene bør være basert på prinsipper om miljø, bærekraft og ombruk, ref. Estetisk 
Plan kap. 1.7.2. 

Fig F03 RAL-koder. Disse fargene kan se forskjellige ut på skjerm og print, de bør sees på i et eget RAL-kart/ 
fargevifte.  
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Møblene skal også tåle det nordiske klimaet. Det bør generelt benyttes materiale som har 
livstidsgaranti mot rust, minst mulig utslipp av skadelige klimagasser, og er tilnærmet 
vedlikeholdsfritt, unntatt for trevirke. For lakk og tre stilles det krav til 15 års garanti. Renhold må 
påregnes. 

Det skal stilles krav til ombruk ved kjøp av sittebenker, bord o.l. Det betyr at møblene i størst grad 
kan demonteres ved endt levetid, og deretter rekonstrueres og brukes på nytt i en annen 
sammenheng.  

Utbyggere skal benytte minimum samme standard som det offentlige. 

Bruk av treverk i grove formater vil tilføre røffhet i uttrykket, og sittevennlige overflater. Treverket 
bør i alle prefabrikkerte elementer være robust og værbestandig. Det anbefales å bruke 
linoljeimpregnert furu, kebony eller annen kjerneved. Disse materialene tilfredsstiller kommunens 
miljømål og krav til kvalitet og estetikk. Også plassbygde elementer bør forholde seg til det 
overordnede konseptet for materialer, slik at alle byrom får et slektskap. Prefabrikkerte elementer 
skal være av god kvalitet gjerne med kombinasjon av treverk og pulverlakkert stål. Pulverlakkerte 
overflater på varmforsinket stål kan ved riktig utførelse gi svært holdbare og driftsvennlige 
overflater.  

3 Temaprogram for møblering 

3.1 Oppbygging av temaprogrammet 

De ulike gatetypene i Vestby sentrum er delt opp i kategorier som har tilhørende anbefalinger for 
utforming. Fig.F04 viser hvordan inndelingen av gater og torg/plasser er kategorisert. De ulike 
gatetypene og torg/plasser er delt inn i to kvaliteter: middels og høy standard. Temaprogrammet 
tar videre for seg hver kategori og beskriver noen av prinsippene for utforming og møblering i 
ytterligere detalj med tekst og bilder.  

3.2 Inndeling av gatetyper, torg og plasser i Vestby sentrum 

Inndelingen er basert på Områdereguleringsplan for Vestby sentrum, vedlegg 4, Prioriteringsliste og 
beskrivelse av teknisk og grønn infrastruktur og vedlegg 5, Gateplan- helhetsplan og situasjonskart.  

Det henvises til vedtatt områderegulering for Vestby sentrum for gatesnitt og bredder.  
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Fig.F04. Plassering av torg er basert på gjeldende reguleringsplan. Der det i detaljreguleringen oppstår et 
krysningspunkt av gangveier/åpen plass skal det vurderes om dette kan opparbeides som en møteplass/torg 
med middels standard.   

 

3.3 Møbleringstyper i Vestby sentrum 

I dette avsnittet beskrives ulike møbleringstyper som skal benyttes i Vestby sentrum. Bildene viser 
anbefalinger på hvordan de ulike møbleringstypene kan være utformet.  
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Fig.F05 Illustrasjon viser anbefalte bredder på spiler for sittekanter i tre. 

 

 

 

Gatemøbler er gruppert med ulike betegnelser ut ifra størrelse og bruk: 

 

 

XXS    Løse stoler/ krakker: 

 

 

 
 

Løse møbleringselementer benyttes kun i sentrumsområder med høy aktivitet og mange mennesker. Slike 
løse møbler må være solide og gjerne røffe i uttrykket.  

 

  

 

 

Fig F06 KONG kube, Vestre 

Fig F07 Portiqua, mmcité Fig F08 Blocq, mmcité 
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XS  Enkeltplasser og kanter/ murer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der det etableres kanter for å ta opp terrengforskjeller skal det vurderes om denne kan benyttes som 
sittekant. Betong- og granittkanter som skal benyttes som sittekant skal alltid ha dekke i tre slik at kanten blir 
behagelig å sitte på. Kanter kan også benyttes bevisst for å skape rom og avgrense soner. Spilene i 
møbleringen må ha en avstand som gjør at benken tørker raskt opp etter regn og er behagelig å sitte på. Det 
må også tas hensyn til mulighet for rydding og renovasjon. Benkene skal enkelt kunne rengjøres og være 
utformet slik at ikke rusk og rask setter seg fast.   

 

Fig F09 Lake Merrit plaza Fig F10 Nedfelt sitteflate, designer ukjent 

Fig F11 Sitteplasser med LED, designer ukjent 
Fig F12 Småplasser i trapp, 
designer ukjent 

Fig F13 Benk designet av WMB Studio 



Temaprogram- Estetisk plan Vestby sentrum  multiconsult.no 

Temaprogram for møblering 

 

10211517-02-LARK-NOT-01 26. august 2019 / Revisjon 01 Side 9 av 26 

S  Basisplasser med sitte- og liggemuligheter: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benker er basiselementet i bymøbleringen, og skal benyttes i de fleste byrom. Variasjoner av produkter fra 
samme serie vil skape kontinuitet og preg i bybildet. Elementene kan være både med og uten rygg, og ha 
forskjellige sitteretninger. Utførelsen skal være kraftig med solid treverk.  

Fig F14 Kong benk, Vestre Fig F15 Benk med LED, Goodmorning 
Technology 

Fig F16 Benk, bbz landskapsarkitekter 

Fig F17 Benk, Buerau B+B 

Fig F19 Drifter benk, Streetlife Fig F18 Solid serif chaise long, Streetlife 
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M  Grupper, sosiale møteplasser, bord: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der det er naturlig at folk møtes, legges det opp til grupperinger av møbler. Disse kan både stå tett og spredt, 
og suppleres med plantekasser hvor vegetasjonen ikke er en naturlig integrert del av bymiljøet. 

Fig F20 Benker, ASPECT Studios Fig F21, Gruppe, Concept 
Urbain 

Fig F23 Holzliege aseban, L. Michow und Sohn Fig F24 Picnic Set, Linare 

Fig F25 Blocq, mmcité Fig F26 Link høyt bord, Sineu Graff 

Fig F27 HARADS, Nola 

Fig F22 KONG gruppe, Vestre 
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L  Romlige elementer, leskapere, grensegivende: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En variert kategori med rom for både plassbygde, unike elementer og ferdigprodukter, med rom for integrert 
vegetasjon. Parkleter inngår her. 

 

 

Fig F28 Benk på High Line Fig F29 FOLLY, Gerard de HOOP 

Fig F33 Vanke Cloud City Phase 2, Lab D+H Fig F34 Fra Park Ing Days, Nordfolk 

Fig F30 Musikal swings, 
Mouna Andraos og 
Melissa Mongiat 

Fig F31 HARADS BOX, Nola Fig F32 Pocket park, Lower Brougham 
St. 
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XL  Landskapsintegrerte, topografiske elementer  

 for rekreasjon, eventer og lek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nytekning, lekenhet og rom for flerbruk og kunstnerisk utforming på Vestbys flotteste torg og plasser.  

 

Fig F35 The cascade project, Edge design 

Fig F36 Root bench, Yong Ju Lee Arcitechture 

Fig F37 Primary structure, Jacob Dahlgren 

Fig F38 Benk av OLIN/ Sahar Coston-Hardy 

Fig F39 Modified social benches, 
Jeppe Hein 

Fig F40 Prosject av Concept Gardens 
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SM: Smarte møbler: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi lever i elektronikkens tidsalder, og alle kjenner på ladeangst. Utemøbler som har integrerte solceller og 
usb-tilgang og wifi er kjærkomne tilskudd i bybildet. Smarte møbler er aktuelt i områder med høy aktivitet.   

Fig F42 Solar bench, Infra Marks 
Fig F41 Oasis digital, Mathieu Lehanneur 

Fig F46 Smart benches, Strawberry Energy Fig F45 Blocq Smart hocker, 
mmcité 

Fig F43 Solceller fra Strawberry energies Fig F44 Radium smart, mmcité 
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Kommersielle møbler: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kafeer og restauranter skal ha sin egen identitet, og det er stor variasjon i behov som skal dekkes av designet 
på møblene. Det må være rom for at stedene kan gjøre individuelle valg. Men temaprogrammenes krav til 
kvalitet, miljø og holdbarhet må holdes. I materialvalg eller fargevalg har man mulighet til å koble seg på det 
offentlige uterom og skape helhet. 

Fig F53 Luxembourg, Fermob 

Fig F55 Rocky, Nola 

 

Fig F47 Fra Coffee Supreme, New 
Zealand 

Fig F49 Stainless steel 
furniture, Hccf commercial 
Furniture 

Fig F48 Vega, Maiori Design 

Fig F50 Bord fra Scout Regalia Fig F51 Møbler fra Homecrest Outdoor Living Fig F52 Leaf, Arper 

Fig F54 April, Vestre 
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Lek høy standard: 

 

 

 

 

 

På lekeplasser med høy standard skal det velges spesialtilpassede løsninger som kan oppleves som både 
lekeapparat og installasjon. Det skal ikke benyttes ordinært, standard lekeplassutstyr. 

 

Fig F56 South Oxford Park, NY 
Fig F57 Grange Park Playground, Toronto 

Fig F59 Monstrum playgrounds Fig F58 Walker Mill Regional Park, 
Maryland Fig F60 Krakabøla, Oslo 

Fig F61 Earthscape play, Toronto 

Fig F62 Nedre Foss Park, Oslo 
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Lek middels standard: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lek kan skje i mange sammenhenger, og barn beveger seg annerledes enn voksne. Det kan være morsomt 
med hopp og sprett på vei dit man skal eller mens de voksne prater og tar en kaffe. Standardiserte 
lekeapparater kan velges, men det skal vurderes om apparatene passer inn i konsept og fargepalett. 
Kommunen rådføres. 

 

Fig F63 Kalvebod Waves Boardwalk, København 

Fig F65 Olivia lekehus, Elverdal 

Fig F64 Nedgravd trampoline, Elverdal 

 

Fig F67 Paprocany lake shore, Polen 

Fig F68 Pulse Park, Danmark 
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3.4 Matrise for utforming av gater og torg/plasser i Vestby 

 
 

Høy standard Middels standard 

Sentrumsgater Gjelder Sentrumsveien, Vestbyveien 
del 1, Garderveien, Kroerveien del 1 
 
 
Fortau: Granittheller, lys grå, 10 cm 
tykkelse 
Leggemønster og format: Jevn bredde, 
ujevne lengder 30-90cm. 
Kjørebane: Asfalt norsk standard. Kant 
av storgatestein.  
Fotgjengerfelt: Kombinasjon av 
granittheller i lys grå og sort farge. 
Parkeringslommer: Smågatestein 
flammet overflate, lys grå  
Kantstein: Oslokantstein og smal 
kantstein. Vis mot kjørebane 10 cm.  
Gatevarme: Vurderes under 
granittbelegg 
Sykkelfelt: Rødt dekke 
Møblement: 
10- 30 meters avstand 
Møblering: XS, S, M, L 
Belysning: Se Temaprogram belysning 
Beplantning: Se Temaprogram 
beplantning 
Universell utforming: Naturlige 
ledelinjer 
Lek: Middels standard 

Gjelder Vestbyveien del 2, Senterveien, 
Gamle Støttumvei, Kirkeveien del 1 og 2, 
Kroerveien del 2 
 
Fortau: Asfalt 
Leggemønster: - 
Kjørebane: Asfalt norsk standard. Kant av 
storgatestein.  
Fotgjengerfelt: Malt 
Parkeringslommer: nei 
Kantstein: Smal kantstein. Vis 12 cm.  
Gatevarme: Nei 
Sykkelfelt: Rødt dekke  
Møblement:  
50- 100 meters avstand 
Møblering: XS, S, M 
Belysning: Se Temaprogram belysning 
Beplantning: Se Temaprogram 
beplantning 
Universell utforming: Naturlige ledelinjer 
Lek: Middels standard 
 
 

Sentrumsbroen 
 
 

Fortau: Granittheller, lys grå, 10 cm 
tykkelse 
Leggemønster og format: Jevn bredde, 
ujevne lengder 30-90cm 
Kjørebane: Asfalt norsk standard 
Fotgjengerfelt: Malt 
Kantstein: Oslokantstein.  
Vis: 10- 18 cm, tilpasset buss 
Kanter:  
Gatevarme: Vurderes under 
granittbelegg og sykkelfelt 
Rekkverk: Varmforsinket stål 
Sykkelfelt: Rødt dekke  
Møblement: XS, SM 
Belysning: Se Temaprogram belysning 
Beplantning: Se Temaprogram 
beplantning 
Universell utforming: Design/taktil 
oppmerking 
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Spiralbroen Detaljeres på et senere tidspunkt. I den 
videre planleggingen skal det tas høyde 
for en opparbeidelse med høy standard 
på denne broen. 

 

Stasjonsbroen Detaljeres på et senere tidspunkt. I den 
videre planleggingen skal det tas høyde 
for en opparbeidelse med høy standard 
på denne broen. 

 

Gang- og 
sykkelveier 
 
 
 

Fortau: Granittheller varm fargemiks, 
10 cm tykkelse 
Leggemønster og format: Jevn bredde 
på 40 cm, ujevne lengder 30-90 cm 
Kantstein: Smal kantstein i granitt, 
samme farge som heller.  0-5 vis mot 
gressareal og torg/plass 
Gatevarme: Ja 
Møblement: 10- 30 meters avstand 
Møblering: XS, S, M 
Belysning: Se Temaprogram belysning 
Beplantning: Se Temaprogram 
beplantning 
Universell utforming: Naturlige 
ledelinjer 

Fortau: Granittheller og skåret 
storgatestein miksede farger og flammet 
overflate 
Leggemønster og format: Granittheller: 
jevn bredde på 40 cm, ujevne lengder 30-
90 cm. Storgatestein: forbandt 
Kantstein: Stålkant, 0cm vis 
Gatevarme: Ja 
Møblement:  
10- 30 meters avstand 
Møblering: XS, S 
Belysning: Se Temaprogram belysning 
Beplantning: Se Temaprogram 
beplantning 
Universell utforming: Naturlige ledelinjer 
 

Bygater Gjelder Møllegate og Grøstadveien 
 
 
 
Fortau: Storgatestein, lys grå, flammet 
overflate 
Kjørebane: Storgatestein, lys grå, 
flammet overflate 
Kantstein: Smal kantstein, vis 5 cm 
Gatevarme: Ja, på fortau 
Sykkelfelt: Nei, sykkel og bil sammen 
Møblement:  
10- 30 meters avstand 
Møblering: XS, S 
Belysning: Se Temaprogram belysning 
Beplantning: Se Temaprogram 
beplantning 
Universell utforming: Naturlige 
ledelinjer 
Lek: ja, enkle elementer fra middels 
standard 
 

Gjelder Nordbybakken, Saglia, 
Vestheimveien, Støttumkroken, 
Noreveien og Haugveien 
 
Fortau: Asfalt  
Kjørebane: Asfalt norsk standard 
Kantstein: Smal kantstein. Vis 12 cm 
Gatevarme: Nei 
Sykkelfelt: Nei, sykkel og bil sammen 
Møblement: 
50- 100 meters avstand 
Møblering: S 
Belysning: Se Temaprogram belysning 
Beplantning: Se Temaprogram 
beplantning 
Universell utforming: Naturlige ledelinjer 
Lek: ja, enkle elementer fra middels 
standard 
 

Torg og plasser Dekke: Granittheller, 10 cm tykkelse og 
storgatestein, varm fargemiks, flammet 
overflate 
Leggemønster: Romersk forbandt 
Tilpasningsfelt mot bygninger: 
Smågatestein 0.5-1 meter bredde 

Dekke: Storgatestein og granittheller, 
varm fargemiks, flammet overflate 
Leggemønster: Forbandt 
Kantstein: Avhengig av tilstøtende areal 
Gatevarme: Kan vurderes 
Sykkelfelt: Ikke eget dekke for dette 
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Kantstein: Avhengig av tilstøtende areal 
Gatevarme: Ja, deler av torg/plass 
Sykkelfelt: Ikke eget dekke for dette 
Møblement: 
10- 30 meters avstand 
Møblering: XXS, XS, S, M, L, SM 
Vannelement: Skal vurderes 
Belysning: Se Temaprogram belysning 
Beplantning: Se Temaprogram 
beplantning 
Universell utforming: Naturlige 
ledelinjer 
Kunst/utsmykning: Skal vurderes  
Programmering: Gjennomtenkt og 
helhetlig programmering. 
Medvirkningsprosess gjennomføres 
Tilgang til vann/strøm: Skal vurderes 
Overvannshåndtering: Åpen lokal 
overvannshåndtering 
Lek: Høy standard. Designede 
elementer 
 

Møblement: 10- 30 meters avstand 
Møblering: XS, S, M, L 
Vannelement: Nei 
Belysning: Se Temaprogram belysning 
Beplantning: Se Temaprogram 
beplantning 
Universell utforming: Naturlige ledelinjer 
Kunst/utsmykning: Kan vurderes 
Programmering: Skal vurderes, ikke like 
omfattende som ved høy standard 
Tilgang til vann/strøm: Kan vurderes 
Overvannshåndtering: Åpen lokal 
overvannshåndtering 
Lek: middels standard. Kan være 
standard lekeplassutstyr, men tilpasset 
konsept og fargepalett 
 

Rådhustorget Dekke: Granittheller og skåret 
storgatestein, varm fargemiks 
Leggemønster: Romersk forbandt 
Tilpasningsfelt mot bygninger: 
Smågatestein 0.5-1 meter bredde 
Kantstein: Avhengig av tilstøtende areal 
Gatevarme: Ja, deler av torg/plass 
Sykkelfelt: Ikke eget dekke for dette 
Møblement: 
10- 30 meters avstand 
Møblering: XXS, XS, S, M, L, XL, SM 
Vannelement: Skal vurderes 
Belysning: Se Temaprogram belysning 
Beplantning: Se Temaprogram 
beplantning 
Universell utforming: Naturlige 
ledelinjer 
Kunst/utsmykning: Skal vurderes  
Programmering: Gjennomtenkt og 
helhetlig programmering. 
Medvirkningsprosess gjennomføres 
Tilgang til vann/strøm: Skal vurderes 
Overvannshåndtering: Åpen lokal 
overvannshåndtering 
Lek: Høy standard. Designede 
elementer/flerbrukselement 
 

 

Rådhusparken Møblement:  
10- 30 meters avstand 
Møblement: XS, S, M, L, XL, SM 
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Vannelement: Ja 
Belysning: Se Temaprogram belysning 
Beplantning: Se Temaprogram 
beplantning 
Universell utforming: Naturlige 
ledelinjer 
Kunst/utsmykning: Skal vurderes  
Programmering: Gjennomtenkt og 
helhetlig programmering. 
Medvirkningsprosess gjennomføres 
Tilgang til vann/strøm: Skal vurderes 
Overvannshåndtering: Åpen lokal 
overvannshåndtering 
Lek: Høy standard og middels standard. 
Designede elementer kombinert med 
flerbrukselementer.  
 

 

3.5 Sentrumsgater høy standard 

Gjelder Vestbyveien del 1, Garderveien, Kroerveien del 1 
 

Møbleringstyper: XS, S, M, L 

Sentrumsgatene som er beskrevet med høy standard skal utformes med brede fortau og god plass 
til beplantning og grønt. Sentrumsgatene danner et sammenhengende veinett i kjernen av Vestby 
sentrum, det skal være rikelig med sitteplasser og gatene skal oppleves inviterende og trygge.  

Møbleringssonen er fra to til tre meter bred. 

I sentrumsgatene med høy standard skal det fokuseres på å skape gode areal for opphold og 
aktivitet tilknyttet offentlige og private eiendommer. Disse offentlige og halvoffentlige rommene 
kan også suppleres med «halvoffentlige» forhager. 

Kanter på bed kan få sitteflater, det plasseres enkeltbenker og møbelgrupper med 10- 30 meters 
avstand på egnede steder. Det er også rom for å bruke møbler i kategori L, som parkleter og 
romskapende elementer. 
  

 

 Fig F69 Hentet fra Områdereguleringsplan for Vestby sentrum vedlegg 5, Gateplan- helhetsplan og situasjonskart 
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Fig F70 Møbleringslomme i forbindelse med trafikkert gate. 

 

3.6 Sentrumsgater middels standard 

Gjelder Vestbyveien del 2, Senterveien, Gamle Støttumvei, Kirkeveien del 1 og 2, Kroerveien del 2 
 

Møbleringtyper: XS, S, M 

Sentrumsgater som er beskrevet med middels standard skal opparbeides med tilsvarende fokus på 
brede fortau, sykkelfelt og grøntareal som sentrumsgatene med høy standard.  

Beplantnings- og møbleringssonen er to til tre meter bred. 

Områdene møbleres med benker med rygg, med avstand 50- 100 meter. Det kan også benyttes 
benker med bord der det oppstår en rasteplass eller lignende. Kanter og murer kan også benyttes 
som sitteflater. 

Lek: Prefabrikkerte lekeelementer underveis, kanskje et enkeltelement som hoppekule, så man kan 
ta et lite sprang i farta. 

3.7 Sentrumsbroen: 
 
Møbleringtyper: XS, SM 
Sentrumsbroen skal opparbeides som et byrom og bli en del av en sammenhengende bystruktur 
mellom stasjonsområdet, Vestby storsenter og Vestby rådhus. Det skal settes av god plass til 
opphold og grønt på broen.  Det designes integrerte, plassbygde sitteplasser. Både med og uten 
rygg, slik at det gir mulighet for å sitte på ulike måter.  

Materialer: Granitt og sitteflater av tre. 
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3.8 Gang- og sykkelveier høy standard 

 
Møbleringtyper: XS, S, M 
Gang- og sykkelveier med høy standard blir viktige ferdselsårer for myke trafikanter gjennom den 
indre kjernen av Vestby sentrum. Bredden på disse gatene er 4 meter. I den nord-sørgående aksen 
etableres en handlegate med aktive fasader. De to øst-vestgående aksene passerer viktige 
offentlige bygg som rådhuset og kulturhuset. Det skal legges ekstra vekt på knytte aksene og 
inngangspartiene til offentlige bygninger sammen. Både med tanke på estetikk og veifinning. Det 
skal i tillegg utarbeides en helhetlig plan for soneinndeling og møblering (gatebruksplan) for disse 
aksene.  

Avstand mellom sitteplasser skal være 10-30 meter. Møblering skal ikke hindre ferdsel, være vendt 
mot gaten og en kombinasjon av ulike grupperinger, samleplasser og elementer, også for aktiviteter 
og lek. 

3.9 Gang- og sykkelveier middels standard 

 
Møbleringtyper: XS, S 
Gang- og sykkelveier med middels standard underordner seg hovedaksene. I krysningspunkt 
mellom gang- og sykkelvei med middels og høy standard skal høy standard følges.  

Møbleringen etableres i lommer langs aksene med en avstand på 10-30 meter.  

3.10 Bygate høy standard 

Gjelder Møllegate og Grøstadveien 
 

Møbleringtyper: XS, S 
Fotgjengere og syklister prioriteres og det etableres brede fortau og beplantning- og 
møbleringssoner med 2 meters bredde. Biler og syklister deler areal i midten av gaten. Det skal 
tilrettelegges for opphold og aktivitet i disse gatene. Benker plasseres med 10- 30 meters avstand. 

Lek: Kombinasjon lek og sitteplasser. Lek på tilstøtende areal/lekeplasser  
 
 
 
 

3.11 Bygate middels standard 

Gjelder Nordbybakken, Saglia, Vestheimveien, Støttumkroken, Noreveien og Haugveien 
 
Møbleringtyper: S 
Gatene etableres med beplantning- og møbleringssoner på 2 meter. Biler og syklister deler areal. 
Brede fortau på 3 meter. 50- 100 meters avstand mellom benker. 

3.12 Torg og plasser høy standard 

 
Møbleringtyper: XXS, XS, S, M, L 
De ulike torgene og plassene i Vestby sentrum skal utformes med tanke på hvilken rolle 
torget/plassen har i byen og hvordan de skal programmeres. 
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På torg og plasser med høy standard skal det ved behov utarbeides spesialløsninger på dekker og 
kanter for å få en god og helhetlig utforming og fleksible sittemuligheter.  

3.12.1 Rådhustorget: 

 
Møbleringtyper: XXS, XS, S, M, L 
Rådhustorget blir et bindeledd mellom rådhuset, togstasjonen og sentrumsbroen. Møbleringen skal 
planlegges med tanke på både sommer- og vinterbruk, samt bruk ved større arrangement. Plassen 
skal innby til opphold. 

Lek: Kombinasjon lek og sitteplasser. Flerbrukselementer som kan benyttes på ulike måter.  
Plassbygget element, høy standard 

3.12.2 Rådhusparken: 

 
Møbleringtyper: XS, S, M, L, XL, SM 
Rådhusparken er et meget sentralt område, og skal opparbeides til Vestbys nye sentrumspark med 
høy standard. Den skal være tilrettelagt for kultur, lek, sosial møteplass og opphold, med frodig 
vegetasjon og åpne overvannsløsninger, og det anbefales arkitektkonkurranse for å sikre en god 
utforming. 

Lek: Kombinasjon lek og sitteplasser. Lek på tilstøtende areal/lekeplasser. Plassbygget element, 
kombinasjon av middels og høy standard 

6.13 Torg og plasser middels standard 
 
Møbleringtyper: XS, S, M, L 
Torg og plasser med middels standard kan for eksempel oppstå der sykkel- og gangveier krysser 
hverandre og i overgangssoner mellom privat og offentlige rom. Ikke alle disse torgene og plassene 
skal programmeres, men det skal være sittemuligheter.  
 

Lek: Kombinasjon av høy og middels standard. Designede elementer kombinert med 
flerbrukselementer. 

 

 

 

 

6.14 Andre bymøbleringselementer  

Elementene er ikke omtalt i møbleringsplanen, men bør behandles etter samme prinsipper som 
sittemøbler:   

Vegetasjon/ Plantekasser 

Belysning: i egen temaplan 

Pullerter 

Sykkelstativ 

Ferdigproduserte lekestativer/ aktivitetselementer 
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Rekkverk 

Avfallsbeholdere 

Skilt  

Treomramming  

Tregruberist 

 

Kommersielle møbler: 

Kommersielle innhengninger 

Blomsterurner 

 

Trafikk:  

Leskur 

Bysykkel 

 

VAV: 

Slukrist 

Kumlokk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


