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Prioriteringsliste og beskrivelse av teknisk og grønn
infrastruktur i Vestby sentrum
Generelt
Dette dokumentet beskriver teknisk og grønn infrastruktur som reguleres i
områdereguleringsplan for Vestby sentrum. Dokumentet er ment som
bakgrunnsmateriale for å kostnadsberegne ønskete tiltak.
Alle veierne som vises er i dag opparbeidet, men disse ønskes endret noe i forhold til
bredder, utforming og generell kvalitet. Det er lagt inn beplantnings-/møbleringssone,
sykkelfelt og fortau langs alle gatene. Bare et fåtall av veierne har dette i dag. Bare
en del av «Nye Støttumveien» og en del av «Sentrumsveien» er nye veier. Dette står
beskrevet nærmere under beskrivelsen av disse veierne.
Det er vist ønsket gatesnitt for de viktigste veierne i Vestby sentrum. Etter at
gatesnittene har blitt utarbeidet, har kommunen vært i kontakt med Statens
vegvesen, som mener at det bør legges inn 3 meters bredde til beplantnings/møbleringssone. Det må derfor tas høyde for dette i kostnadsberegningen. Det må
legges inn ny belysning langs de fleste av veierne. Standarden på denne står
beskrevet under hver enkelt aktuelt tiltak. Noen av de ønskete tiltakene er vist med
illustrasjoner. Disse er å forstå som et utkast til en måte å opparbeide dette på, og er
tenkt å gi et visst bilde av hvilken type veier, gaterom osv. som kommunen ønsker
seg.
Dokumentet inneholder et utkast til prioriteringsrekkefølge. Denne er imidlertid ikke
endelig. Kvalitetsnivået vil også kunne avklares nærmere. Kvalitetsnivå dekker over:

Kjørebane
Gangareal/fortau

Møbleringssone

Sykkelfelt
Belysning

Type dekke – høy
standard
«Norsk standard»
Steinbelegning (granitt)
som tåler kjørsel med
maskiner og strøing av
salt
Steinbelegning (granitt),
trær, benker,
sykkelparkering,
søppelspanner
Rød asfalt
Spesialbelysning med noe
effektbelysning

Type dekke – middels
standard
«Norsk standard»
Asfalt

Gress, busker, trær og
mer «vill beplantning»

Rød asfalt
«Standard belysning»
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«Sentrumsbroen»
Prioritering
Kvalitetsnivå
Lengde

1
Høyt
Ca. 56 meter

Beskrivelse:
Sentrumsbroen foreslås utvidet til en bredde på 30 meter. Målet er at broen skal
bidra til at det skapes «ett» Vestby sentrum med en sammenhengende bystruktur
mellom stasjonsområdet, Vestby Storsenter og IKEA. Broen foreslås etablert som en
solrik og grønn sentrumsplass med benker, utsikt og universelt utformede gangstrøk
(ramper) til plattformene. Broen foreslås å kunne krysses av fotgjengere, syklister og
kollektivtrafikk. Stengning av broen for personbiltrafikk er vurdert som et særdeles
viktig tiltak for å minske gjennomkjøringstrafikk i sentrumskjernen. Broen foreslås
opparbeidet med skulpturell og avrundet utforming, som henviser til
bevegelsesmønsteret på stedet og stasjonens dynamikk. Dagens bro har fri høyde
over jernbanesporene på 5,6 meter. Ved eventuell bygging av ny bro er normal
frihøyde mellom skinneoverkant og underkant bro 7,7 meter. En frihøyde på 7,7
meter stemmer svært dårlig overens med kotehøyde på overkant på omkringliggende
gater og plasser (se vedlegg med vurdering av konsekvenser for omkringliggende
veisystem). For tunnel (bredde på over 20 meter) kan det i enkelte tilfeller gis
dispensasjon fra frihøydekravet. Broen foreslås derfor opparbeidet med en frihøyde
på 6,6 meter.
Foreslåtte gatesnitt for Sentrumsbroen:

Med foreslåtte gatesnitt vil fotgjengere få en 6 meter bred sone på hver side til gangog opphold. Sykkelfeltene foreslås opparbeidet med 2 meters bredde, og er lagt på
innersiden av beplantnings-/møbleringssone med bredde på 3 meter. 3 meters
beplantningssone vil gi tilstrekkelig plass til leskur som en del av bussholdeplassen.
Deler av beplantnings-/møbleringssonen vil fungere som av- og påstigningsfelt for
busspassasjerer og må derfor tåle tråkk. Kjørebane foreslås opparbeidet med 8
meters bredde for å gi plass til buss i både nord- og sørgående retning. Plantefelter
bør sannsynligvis opparbeides som opphøyde felter i sittehøyde, da jordlaget for
beplantning bør være minimum 80 centimeter tykt.
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Illustrasjoner:

Illustrasjon 1: Viser et eksempel på utforming av ny Sentrumsbro. Broen sees fra sør
mot nord.

Illustrasjon 2: Viser forslag til utforming av gangbroer til togstasjonens plattformer.
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Garderveien
Prioritering
Kvalitetsnivå
Veilengde

2
Høyt
Ca. 177 meter

Beskrivelse:
Garderveien foreslås rehabilitert til en mindre trafikkert sentrumsgate. Gaten foreslås
opparbeidet med fortausbredde på 3 meter og beplantnings-/møbleringssone på 3
meter. Beplantnings-/møbleringssone tilrettelegges for opphold og aktiviteter.
Fortauene kan eventuelt suppleres med «halvoffentlige» forhager. Opphøyde
sykkelfelt foreslås opparbeidet med en bredde på 2 meter. Kjørebane foreslås
opparbeidet med bredde på 4 meter – enten som enveiskjøring eller eventuelt med
lommer for å kunne passere i to retninger. Ved nytt kryss
Garderveien/Sentrumsveien/Møllegaten ønsker SVV at det opparbeides
lysregulering. Det ønskes vurdert lagt inn vannbåren varme under veien.
Foreslåtte gatesnitt for Garderveien:

Illustrasjoner:
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Bilde 1: Viser Garderveien som den er opparbeidet i dag.

Illustrasjon 3: Viser hvordan Garderveien kan opparbeides med nytt gatesnitt.
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Kroerveien 1
Prioritering
Kvalitetsnivå
Veilengde

3
Høyt
Ca. 342 meter

Beskrivelse:
Mellom togstasjonen og Sentrumsbroen vil Kroerveien bli en viktig bussgate. Fortau
foreslås opparbeidet med tre meters bredde, sykkelfelt på 2 meter og beplantnings/møbleringssoner på 2 meter (ønskes utvidet til 3 meter). Kjørebanen vil få en bredde
på 6 meter – tilpasset bussene. Det ønskes vurdert lagt inn vannbåren varme under
veien.
Foreslåtte gatesnitt for Kroerveien 1:
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Illustrasjoner:

Bilde 2: Viser Kroerveien som den er opparbeidet i dag.

Illustrasjon 4: Viser hvordan Kroerveien kan opparbeides i henhold til nytt gatesnitt.
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Rådhusparken og Rådhusplassen
Prioritering
Kvalitetsnivå

4
Høyt

Beskrivelse:
Rådhusparken ønskes opparbeidet
som Vestbys nye sentrumspark. Det
tilrettelegges for kultur, lek og opphold.
Parken ønskes opparbeidet med frodig
vegetasjon og infiltrasjonskanal/åpne
overvannsløsninger som skaper
naturlige vannelementer i parken.
Rådhusplassen vil være det nye
sentrale torget i Vestby sentrum.
Plassen ønskes opparbeidet med
aktiviteter som kan benyttes både
sommer- og vinterstid. Mulige
aktiviteter kan være fontener som kan
Bilde 3: Viser eksempel på bruk av fontener
benyttes om sommeren samt
på bytorg i Houston, Texas, USA.
skøytebane om vinteren. Det må
være sitteplasser og arealer som
innbyder til opphold. Plassen kan også bli en ny «17. mai-plass». Det ønskes vurdert
lagt inn vannbåren varme i deler av plassene.
Foreslåtte plassering av Rådhusplassen og Rådhusparken:

Illustrasjoner:
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Bilde 4: Rådhusparken er i dag en parkeringsplass.

Illustrasjon 5: Viser hvordan Rådhusparken kan opparbeides med vannelementer og
frodig beplantning.
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Bilde 5: Rådhusplassen er i dag en parkeringsplass.

Illustrasjon 6: Viser hvordan Rådhusparken kan opparbeides
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Kirkeveien 2
Prioritering
Kvalitetsnivå
Veilengde

5
Middels
Ca. 133 meter

Beskrivelse:
Kirkeveien mellom Senterveien og Sentrumsbroen ønskes opparbeidet med
kjørebane på 6 meter, beplantnings-/møbleringssone på 2x2 meter (evt. 3 meter),
sykkelfelt på 2x2 meter og fortau på 3 meter. Det er i dag en rundkjøring ved krysset
med Vestbyveien - denne ønskes fjernet. Veibelysning vil bli «standard belysning».
Foreslåtte gatesnitt for Kirkeveien 2:
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Sentrumsveien, åpning av Grøstadbekken og oppgradering av
Minneparken
Prioritering
Kvalitetsnivå
Veilengde (Sentrumsveien)

6
Høyt
Ca. 550 meter

Beskrivelse:
Sentrumsveien inngår som en del av «Vestbyloopen» og «omkjøringsveiene» for
biltrafikk. Mellom Odins vei og Garderveien ønskes Sentrumsveien flyttet noe mot sør
i forhold til dagens trasé. Gaten ønskes opparbeidet med fortau på 3 meters bredde,
sykkelvei på 2 meter og beplantnings-/møbleringssone på 2-3 meter.
Grøstadbekken går i dag i rør langs med Sentrumsveien. Denne ønskes åpnet opp
som en del av systemet for å håndtere overvann, samt får å skape blå elementer i
Vestby sentrum.
Som en del av åpningen av Grøstadbekken ønskes også eksisterende Minnepark
oppgradert med ny beplantning og ny lekeplass.
Foreslåtte gatesnitt:
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Illustrasjoner:

Illustrasjon 7: Viser strekningen hvor Sentrumsveien foreslås omlagt.

Illustrasjon 8: Viser strekning hvor Grøstadbekken i dag går i rør.
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Senterveien
Prioritering
Kvalitetsnivå
Veilengde

7
Middels
Ca. 208 meter

Beskrivelse:
Senterveien ønskes opparbeidet med samme gatesnitt som Kirkeveien 2 – dvs. det
ønskes kjørebane på 6 meter, beplantnings-/møbleringssone på 2x2 meter (evt. 3
meter), sykkelfelt på 2x2 meter og fortau på 3 meter. Ved nytt kryss
Senterveien/Støttumveien/Vestbyveien ønsker SVV at det opparbeides lysregulering.
Senterveien ønskes opparbeidet med vanlig standard for belysning.
Foreslåtte gatesnitt:
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Vestbyveien 1
Prioritering
Kvalitetsnivå
Veilengde

8
Høyt
Ca. 142 meter

Beskrivelse:
Vestbyveien 1 foreslås rehabilitert til en mindre trafikkert sentrumsgate. Gaten
foreslås opparbeidet med fortausbredde på 3 meter og beplantnings/møbleringssone på 3 meter. Beplantnings-/møbleringssone tilrettelegges for opphold
og aktiviteter. Fortauene kan eventuelt suppleres med «halvoffentlige» forhager.
Opphøyde sykkelfelt foreslås opparbeidet med en bredde på 2 meter. Kjørebane
foreslås opparbeidet med bredde på 4 meter – enten som enveiskjøring eller
eventuelt med lommer for å kunne passere i to retninger. Bemerk at det i
reguleringskartet er endret litt på gatesnittet, idet det er lagt opp til at sykkelfeltene
plasseres mellom beplantningssonene og fortauene.
Foreslåtte gatesnitt for Garderveien:
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Stasjonsbroen
Prioritering
Kvalitetsnivå
Lengde (bro)
Lengde (rampe)

9
Høyt
Ca. 145 meter
Ca. 171 meter

Beskrivelse:
Stasjonsbroen foreslås opparbeidet som en universelt utformer gang- og sykkelbro
med bredde på 10 meter. Broen vil forbinde nordsiden og sørsiden av jernbanen.
Broen må i henhold til jernbaneverkets tekniske regelsett opparbeides med en
frihøyde på 7,7 meter. Høydeforskjeller i terrenget gjør at broen kan gå cirka i plan
med Støttumveien, men at det må etableres ramper for å komme ned på bakkeplan
ved Kroerveien i sør. Det ønskes etablert trapper og heiser til stasjonens plattformer.
Stasjonsbroen foreslås i tillegg etablert med plass til sykkelparkering på selve broen.
Broen kan da bygges som en takkonstruksjon over busstermineringen. Det foreslås
tilrettelagt for sykkelverksted/kiosk eller annen service som en del av bygget.
Illustrasjon:

Illustrasjon 9: Viser forslag til konsept for Stasjonsbroen.
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Møllegate
Prioritering
Kvalitetsnivå
Veilengde

10
Høyt
Ca. 277 meter

Beskrivelse:
Møllegate foreslås opparbeidet som en sykkelgate med tilgang for biler. Veibredden
foreslås på 4 meter, fortau på 3 meter og møblerings-/beplantningssone på 2 meter
(evt. 3 meter). Ny gangforbindelse til IKEA vil knytte seg til Møllegate. Det kan
vurderes tilrettelagt for vannbåren varme i veien.
Foreslåtte gatesnitt for Møllegate:
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Nye Støttumvei
Prioritering
Kvalitetsnivå
Veilengde

11
Høyt
Ca. 298 meter

Beskrivelse:
Nye Støttumvei er foreslått opparbeidet med samme gatesnitt som Kirkeveien 2 og
Senterveien – dvs. det ønskes kjørebane på 6 meter, beplantnings-/møbleringssone
på 2x2 meter (evt. 3 meter), sykkelfelt på 2x2 meter og fortau på 3 meter.
Foreslåtte gatesnitt for Nye Støttumvei:
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Torg og møteplasser
Beskrivelse:
Det er en rekke mindre møteplasser/torg som ønskes opparbeidet som en del av ny
gatestruktur i Vestby sentrum. Plassene ønskes opparbeidet med ulike funksjoner.
Stasjonsplassen:
Prioritering
Kvalitetsnivå

12
Høyt

Stasjonsplassen eksisterer i dag, men ønskes oppgradert noe, eventuelt med ny
møblering og beplantning. Plassen må også gis god sammenheng til
Rådhusplassen. Se også illustrasjon 4 under Kroerveien.
Illustrasjon:

Illustrasjon 10: Viser plassering av Stasjonsplassen.

IKEA-plassen:
Prioritering
Kvalitetsnivå

13
Middels

IKEA-plassen er foreslått opparbeidet som en mindre plass som skal legge ved den
fremtidige gangforbindelsen mellom nytt IKEA-varehus og Vestby stasjon. Plassen
kan eksempelvis tilrettelegges for uteservering.
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Illustrasjon:

Illustrasjon 11: Viser plassering av IKEA-plassen.

Illustrasjon 12: Viser forslag til opparbeidelse av IKEA-plassen.
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Spiralplassen og Siloplassen:
Prioritering
Kvalitetsnivå

14
Middels

Spiralplassen og Siloplassen er tenkt som et sammenhengende byrom tilknyttet ny
aktivitet i Vestby mølle. Ved Siloplassen er det noe høydeforskjell opp til
Garderveien. Her ønskes det opparbeidet en bred trappe som også kan benyttes til
opphold. Trappen vil få gode solforhold. Det kan også være en mulighet å
opparbeide skateranlegg.
Siloplassen vil kunne opparbeides delvis overdekket av Spiralbroen.
Illustrasjoner:

Illustrasjon 13: Vise plassering av Spiralplassen og Siloplassen.

22

Illustrasjon 14: Viser forslag til prinsipp for opparbeidelse av Siloplassen og
Spiralplassen.

Senterplassen:
Prioritering
Kvalitetsnivå

15
Middels

Senterplassen ønskes opparbeidet med nytt dekke, benker og beplantning. Det kan
eventuelt etableres en mindre scene som kan brukes i forbindelse med
arrangementer på senteret.
Illustrasjon:

Illustrasjon 15: Viser plassering av Senterplassen.
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Gamle Skoleplass:
Prioritering
Kvalitetsnivå

16
Middels

Gamle skoleplass ønskes opparbeidet som en grønn plass med gress, trær og annen
beplanting.
Illustrasjon:

Illustrasjon 16: Viser plassering av Gamle Skoleplass
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Spiralbroen
Prioritering
Kvalitetsnivå
Lengde (uten spiral)

17
Høyt
Ca. 130 meter

Beskrivelse:
Spiralbroen foreslås opparbeidet med en frihøyde på 7,7 meter mellom
skinneoverkant og underkant bro. Broen vil knytte Vestby storsenter til
sentrumsområdet, og vil skape en attraktiv gang- og sykkelforbindelse mellom IKEA
og Vestby storsenter. Broen foreslås opparbeidet med en bredde på 5 meter. Det
foreslås opparbeidet heis/trapp i den sydlige delen av broen, slik at gående kan velge
en kortere vei enn via selve spiralen. Det foreslås i umiddelbar tilknytning til
«Spiralplassen» opparbeidet en ny møteplass med et delvis overdekket byrom.
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Kirkeveien 1
Prioritering
Kvalitetsnivå
Lengde

18
Middels
Ca. 132 meter

Beskrivelse:
Kirkeveien 1 er i dag opparbeidet med to kjørefelter i hver retning samt med
midtrabatt. Midtrabatten ønskes fjernet slik at veiens bredde minskes en smule. Det
vil fortsatt være behov for totalt fire kjørefelter. Det ønskes opparbeidet beplantnings/møbleringssone på 3 meter på begge sider av veien.

Gamle Støttumvei
Prioritering
Kvalitetsnivå
Lengde

19
Middels
Ca. 155 meter

Beskrivelse:
Langs Gamle Støttumvei (dagens Støttumvei) ønskes det opparbeidet fortau på 3
meter og beplantnings-/møbleringssone på 3 meter på begge sider av veien. Gaten
vil da få et gatesnitt som tilsvarer Møllegaten.
Foreslåtte gatesnitt for Gamle Støttumvei:
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Kroerveien 2
Prioritering
Kvalitetsnivå
Veilengde

20
Middels
642 meter

Beskrivelse:
Kroerveien 2 ønskes opparbeidet med kjørebanebredde på 6 meter med
beplantnings-/møbleringssone på 3 meter på begge sider av veien. På østsiden av
veien ønskes det opparbeidet fortau på 3 meter og sykkelfelt på 2 meter. Det er i dag
en gang- og sykkelvei langs denne strekningen.
Foreslåtte gatesnitt for Kroerveien 2:

Vestbyveien 2
Prioritering
Kvalitetsnivå
Veilengde

21
Middels
Ca. 257 meter

Beskrivelse:
Vestbyveien 2 er en del av hovedveisystemet for biltrafikk. Veien ønskes opparbeidet
med et gatesnitt som tilsvarer Senterveien og Sentrumsveien – dvs. det ønskes
kjørebane på 6 meter, beplantnings-/møbleringssone på 2x2 meter (evt. 3 meter),
sykkelfelt på 2x2 meter og fortau på 3 meter
Foreslåtte gatesnitt for Vestbyveien 2:
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Nye filterfelt
Prioritering
Kvalitetsnivå

22-25
Middels

Beskrivelse:
Det er foreslått regulert inn fire nye filterfelt i rundkjøringen ved Kirkeveien/Osloveine
(øst for E6). Filterfeltene må ha en bredde på minimum 3,5 meter. Filterfeltene har
følgende lengder:
Filterfelt 1: Ca. 65 meter.
Filterfelt 2: Ca. 110 meter.
Filterfelt 3: Ca. 85 meter.
Filterfelt 4: Ca. 130 meter.
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Øvrige veier
Prioritering
Kvalitetsnivå

26-31
Middels

Beskrivelse:
Nordbybakken, Vestheimveien, Saglia, Noreveien, Haugveien og Støttumkroken
ønskes alle opparbeidet med samme gatesnitt som Møllgate, dvs. som en sykkelgate
med tilgang for biler. Veibredden foreslås på 4 meter, fortau på 3 meter og
møblerings-/beplantningssone på 2 meter (evt. 3 meter).
Foreslåtte gatesnitt for disse gatene:

Grøstadveien:
Grøstadveien ønskes opparbeidet i henhold til dagens situasjon, men med
beplantningssone-/møbleringssone på 2 meter og fortau på 3 meter på den delen av
veien som er mellom Sentrumsveien og Østbykroken.
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