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INFORMASJON OM PARKERING PÅ TORGET I HVITSTEN 
Styret for Hvitsten Vel har det siste året jobbet mye med ulike trafikkforhold. Dessverre 
har ikke resultatene blitt slik vi ønsket og slik bl.a. Vestby kommune har gitt uttrykk for 
at de ville hjelpe til med å få på plass. Sakene er gamle og har vært behandlet av flere 
styrer bakover i tid. Informasjonen her gir en oppsummering av situasjonen med 
parkeringen på torget i Hvitsten. 

Utfordringen er at nåværende skilting ikke blir overholdt. Det er mye parkering på 
torget på utfartsdager, spesielt vår, sommer og høst. Til tider er det så tett med biler at 
det oppstår trafikkfarlige situasjoner for de som ferdes der til fots, og det er vanskelig å 
komme fram for utrykningskjøretøy og biler som skal videre til Fjordveien og 
Rammeveien. Ei heller har vi lykkes med å få avsatt plass til av- og påstigning, parkering 
for funksjonshemmede og egen sykkelparkering, slik det har foreligget planer for.  

Til orientering er det flere «eiere» i området rundt torget i Hvitsten. Veibanen på torget 
er fylkeskommunal. Hvitstenveien er fylkesvei, Strandveien er kommunal vei som ender 
i Hvitstenveien ved inngangen til torget. Ellers er deler av torget eiet av private 
grunneiere. Rammeveien er privat. Fjordveien er privat. Mer informasjon finnes på 
vestby.kommune.no/follokart. Statens vegvesen er driftsansvarlig for fylkesveiene og 
ansvarlig for skilting. 

Hvitsten Vel har vært i kontakt med Vestby kommune, Øst politidistrikt og brannvesenet 
uten å få særlig mye løsningsorientert hjelp på parkeringsproblematikken på torget. 
Videre har Hvitsten Vel prøvd å argumentere for bedre parkeringsløsninger hos Statens 
Vegvesen og Viken Fylkeskommune. Også ordfører og avdeling for Kommunal teknikk er 
kontaktet. De har sagt seg villig til å bistå oss med å få dette ordnet. Til tross for flere 
henvendelser og påminnelser, har så langt ingenting skjedd.  

Politiet er eneste myndighet som kan bøtelegge for feilparkeringer på torget. Vi har 
kontaktet dem flere ganger. De vil ikke prioritere dette, men har noen få kontroller. 
«Ressursene tillater ikke oppdrag med stadige slike besøk på godværsdager.» Politiet 
kan imidlertid kontaktes og oppfordres til å sende en enhet til torget.  

Fysiske hindringer som ikke gjør det mulig å parkere, kan gi resultater, men dette må i 
så fall gjøres slik at hindringene ikke skaper større trafikkproblemer enn de løser, og 
driften (bl.a. snørydding og strøing om vinteren) ikke hindres. Det forutsetter 
selvfølgelig at tiltaket i seg selv ikke skaper farlige lekemuligheter for barn i området. I 
reguleringsplanen er det tegnet inn en rundkjøring midt på torget, 
http://tema.webatlas.no/vestby/planinnsyn. 

Styret i Hvitsten vel jobber videre med trafikkforholdene i Hvitsten. En sentral oppgave 
er å se dette i sammenheng med en permanent etablering av øvre parkeringsplass. 
Styret mener at vi har grunn til å se optimistisk på at dette arbeidet vil starte opp i 
nærmeste fremtid. 
 

Vennlig hilsen 
Hvitsten Vel, Styret 
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