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Rammeplan teknisk infrastruktur

Utarbeidet av Norconsult april 2018



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



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. 



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.



FELLESTILTAK



Gjennomføringsstrategi/finansieringsmodell

• Kommunen har fått kostnadsberegnet infrastrukturen som ligger inne i planforslaget.

• Utbygging av 200.000 m2 BRA vil bli lagt til grunn for finansieringsmodellen.

• Det foreslås at beløp som må innbetales til finansiering av fellestiltak vil bli 1.865 kr. pr. 
m2 BRA.

• Beløpet vil være felles for alle som ønsker å bygge ut i henhold til områdeplanen og 
etterfølgende detaljreguleringer. 

• Finansieringsmodellen er på høring til den 24.1.2017 og vil bli endelig vedtatt i 
kommunestyret den 20.3.2017.

• Innbetaling av fellesbeløp vil bli organisert gjennom utbyggingsavtaler i forbindelse med 
detaljregulering. 
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