
GRØNN RING - GRØNT HJERTE

I DENNE MULIGHETSSTUDIEN HAR VI SØKT Å VISE DE 

MEST SENTRALE GREPENE, SOM VI MENER KOMMUNEN 

BØR SATSE PÅ DE NESTE 10-15 ÅRENE. VI HAR LAGT VEKT 

PÅ Å BYGGE VIDERE PÅ LIERS GRØNNE IDENITET, OG Å 

VIDREUTVIKLE SENTRUMSKJERNEN TIL EN ATTRAKTV 

MØTEPLASS OG ET SENTRALT KNUTEPUNKT.

VI ØNSKER DEG GOD LESNING, OG SNAKKER GJERNE MED 

DEG OM MULIGHETSSTUDIEN OG DE GREPENE VI HAR 

FORESLÅTT.

- TEAM NORCONSULT

GRØNNE LIERBYEN
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Gater og byrom i Lierbyen omprioriteres fra bilbaserte grå byrom, til å i like stor grad legge 
til rette for gående, syklende, byliv og opphold. Og med det skape en bedre balanse i 
sentrum der flere brukergrupper enn i dag hensyntas, samtidig som tilgjengeligheten for 
bil opprettholdes

GRØNN RING OG GRØNT HJERTE

ATTRAKTIVT FOR MENNESKER, TILGJENGELIG MED BIL KONSENTRERT SENTRUMSKJERNE

Nytt bibliotek, relokalisering av bussterminal 
og parkeringshus er nøkkelprosjekter for 
utvikling av sentrumskjernen i Lierbyen. Det er 
avgjørende at prosjektene får en sentral 
lokalisering for å styrke sentrum.

BIBLIOTEK, BUSS OG P-HUS MIDT I SENTRUM

For å skape et gåvennlig sentrum 
og utvikle Lierbyen til en attraktiv 
møteplass, er det avgjørende å 
konsentrere innsatsen og inve-
steringer innenfor et mindre 
geografisk område. 

Det etablere en grønn rekreasjons-ring med 
tilhørende turvei (universelt utformet)  som 
rammer inn sentrum, styrker Lierbyens 
grønne identitet og kobler sentrum opp mot 
tilgrensende jordbrukslandskap. 

I tillegg styrkes Rådhusparken som byens 
grønne hjerte med grønne byromsforbind-
elser som kobler se sentrale byrommene opp 
mot Den grønne ringen.

Sentrumsavgrensning i gjeldende kommuneplan Konsenterert sentrumskjerne



MOBILITET

Lierbyen busstermial er i dag et viktig byttepunkt for kollektiv-
reisende i kommunen, og inngår med det i hverdagsreisene til 
mange av kommunenes innbyggere. Dagens plassering fremstår 
imidlertid som noe bortgjemt og innbyr i liten grad til opphold og 
gode reiseopplevelser.
Ny bussterminal foreslås derfor etablert langsmed Rådhusplassen - 
midt i hjerte av sentrum. En plassering som både gir gode oppholds-
muligheter for de kollektivreisende og bidrar til å befolke og berike 
Lierbyens viktigste byrom.

Hovedgrep:
• Ny gateterminal etableres langsmed Rådhusplassen. - Kapasitet; 

to busser, samt én minibuss, i hver retning.
•  Mulighet for forbikjøring for andre busser.
• Termineringsplasser i Bruveien (2 stk). 
• Dagens trasé og holdeplasstruktur beholdes. 

Lier kommune har allerede i dag et godt utbygd gang- og sykkel-
veinett, med unntak av hovedrutene gjennom Lierbyen sentrum. 
Separat tilrettelegging for sykkel på utvalgte hovedruter gjennom 
sentrum vil sikre Lierbyen et sammenhengende sykkelnett av høy 
kvalitet, der det oppleves både attraktivt og trygt å sykle for alle 
aldersgrupper.

Hovedgrep:
• Binde sammen sykkelveinettet i sentrum ved etablering av sykkel-

vei med fortau på utvalgte hovedruter (Hegsbroveien og Vestside-
veien).

• Etablere ny sykkelbro over riksveien, parallelt med eksisterende 
gangbro.

• Ved holdeplass legges sykkelveien i bak perrong for å unngå   
konflikt med kollektivreisende.

• Tilrettelegge for sykkelparkering ved alle målpunkt

Tilretteleggingen for forgjengere, byliv og opphold i Lierbyen 
sentrum er i dag tildels svært mangelfull. Grå flater, parkering og 
udefinerte utflytende byrom innbyr ikke til opphold, og gjør det lite 
attraktivt å gå i sentrum. For å snu dette trengs bedre definert 
byrom (utformet på gåendes premisser), attraktive gangforbind-
elser og flere snarveier - alt satt sammen til et finmasket gangnett 
tilrettelagt for effektive hverdagsreiser, såvel som for opplevelses-
rike spaserturer. 

Hovedgrep:
• God tilrettelegging for gående i alle gater og byrom
• Etablere flere snarveier på kryss og tvers i sentrum
• Attraktive turforbindelser inn mot og rundt sentrum
• Etablere benker og oppholdssoner i alle sentrale byrom og 

rekreative forbindelser

Lierbyen sentrum er i dag totalt dominert av bil og parkering. I frem-
tiden må dette endres for å gi plass til andre trafikantgrupper, og for 
å oppnå et levende og attraktivt sentrum. Det betyr ikke at bilen ikke 
har en plass i Lierbyen i fremtiden, men at bilens rolle som primær-
fremkomstmiddel er i endring. Dette medfører nødvendigvis også 
endringer i bybildet, ved at areal omdisponeres til fordel for økt 
tilrettelegging for opphold, gange, sykkel og kollektiv - samtidig som 
nødvendig tilgjengelighet for bil opprettholdes.

Hovedgrep:
• Redusere bilen dominans i bybildet ved å fjerne flateparkering og 

redusere mengden gateparkering.
• Ny gateutforming i sentrum med smalere kjørebane og mer plass 

til øvrige trafikantgrupper.
• Etablere av mobilitetshus på ubebygd tomt i Bruveien.
• Beholde langsgående gateparkering i utvalgte gater.
• Stenge Vestsideveien forbi Rådhusplassen for gjennomkjøring.

FINMASKET GANGNETT SAMMENHENGENDE SYKKELNETT HOLDEPLASS I HJERTET AV SENTRUM OPPRETTHOLDE TILGJENGELIGHET FOR BIL

ATTRAKTIVT FOR MENNESKER - TILGJENGELIG MED BIL



KONSENTRERT SENTRUMSKJERNE MED BIBLIOTEK, P-HUS 

OG GATETERMINAL FOR BUSS MIDT I SENTRUM



RÅDHUSPLASSEN = HJERTET I SENTRUM MED GATETERMINAL FOR BUSS

Mange bruker Lierbyen som byttepunkt 
mellom ulike bussruter. Å utnytte ventetiden 
til et besøk på biblioteket, en pause i parken 
eller til å kjøpe seg en kaffe i nabobygget 
bidrar til å gjøre det mer attraktivt å reise 
kollektivt.

På samme måte som med biblioteket vil en 
sentralt lokalisert busstasjon vil bidra til å gi 
bedre grunnlag for nærings-
virksomhet i sentrum, ved å bidra til økt 
aktivitet og byliv. Busstasjonen bør derfor 
ikke gjemmes bort, men få en sentral plas-
sering midt i hjertet av sentrum. 

FRA BUSSTERMINAL TIL AKTIVT 

OG ATTRAKTIVT BYTTEPUNKT

Vi mener at biblioteket bør plasseres i 
hjertet av sentrum, og at et nytt bibliotek 
lokalisert på bakkeplan kan bli den viktig-
ste generatoren for utvikling av sentrum. Et 
nytt bibliotek vil både bidra til å trekke flere 
kunder til i sentrum, til å aktivisere byrom 
gjennom f.eks. arrangementer og 
utstillinger.    

NYTT BIBLIOTEK I HJERTET AV 

SENTRUM
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4. Belysning - Den grønne ringen

1. Sykkelhotell + verksted 2. Sykkelbro

GRØNN BY

6. Kan lukkede fasader bli til grønne vegger?

8. “Grønne” veggmalerier

Den grønne rekreasjonsringen og en grønn rådhusplass i et grønt sentrum 
bygger opp under Lier kommunes visjon “Grønne Lier - for alle innbyggere”.

Utforming av byrom og matierialbruk bidrar til å styrke og synliggjøre byens 
grønne idenitet. Å gjøre sykkelen til en synlig del av bybildet bygger opp under 
Lierbyen som en “grønn” by i bredere forstand, gjennom å fremme en klimak-
lok byutvikling. 

5. Grønn lekeplass

3. Grønne gater
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Bragernes/Drammen, Norconsult + Nordic

Pilehagen, Botanisk Hage, OsloNedre Foss/Akerselva, Norconsult Bilde: Hovedbrannstasjonen i Sandnes
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9. Universelt utformert turvei7. Aktivitetspark/lek
Nedre Foss/Akerselva, Norconsult Bilde: Tøyen, Oslo Ola Narr, Oslo
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Sykkelbro i Oslo (SVV)Sykkelhotell i Lillestrøm (kilde:arkiteknytt)


