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Kommuneplan for Lier 2017-2028 

Folkemøte 8. november 2018 – Lierskogen 
 

Program:  

•Lierskogen Vel og Samfunnslag ønsker vel møtt og gir en kort innledning for 

bakgrunnen for møtet.  

 

•Rådmannen tar en gjennomgang av planforslaget. 
 

•Ordfører orienterer om prosessen for kommuneplanen videre fram mot endelig 

vedtak i kommunestyret og eventuelle gir utfyllende. 
 

•Det etableres et panel bestående av; rådmann, ordfører og gruppelederne fra de 

politiske partiene. Deretter slippes salen til med kommentarer og spørsmål 

 

•Møtet avsluttes ca. Kl. 20.00.  
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Arealdelen 
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• Skal angi hovedtrekkene i 
arealdisponeringen. 

 

• Arealplan som viser 
sammenhengen mellom 
framtidig 
samfunnsutvikling og 
arealbruk.  

 

Kommuneplanen skal være kommunens 
 overordnede styringsdokument.  



Side |  
Vedtak ny kommuneplan 

Våren 2019 

Skriftlige innspill fra 
befolkningen 

Forhåndshøringsutkast  

Høringsutkast behandlet 
kommunestyret 

Forhåndshøring statlige og 
regionale myndigheter 

Offentlig ettersyn/ 
høring 

Hva skal 
foregå under 
rulleringen ? 

Gjennomgang av innspill i 
kommunestyret 

2. Mai –  

20. August 2017 

22. Februar 2018 

Mars – april  2018 

Kommunestyret 
18.September 2018 

Til 15.desember 2018 

Planforslaget bearbeides 
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Langsiktig arealstrategi 

for Lier:  

 

«Lokalsamfunnsutvikling i 

tre trinn: 

 

Det legges til rette for en 

balansert utvikling i alle 

skolekretsene. Boligbygging 

tilpasses skolekapasitet og 

annen lokal infrastruktur. 

 

 

 

Lier kommune  
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Lier kommune  Langsiktig 

arealstrategi for 

Lier: 

 
«Liers viktigste 

utviklingsområder er: 

 

 Lierbyen    

 

Lierstranda   

 

Gullaug   
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 Det legges til rette for å 

opprettholde og utvikle 

lokalmiljøet knyttet til øvrige 

skolekretser: Egge, Oddevall 

og Nordal.» 

 

 

 

Det legges  til rette for 

lokalsenterutvikling på 

Lierskogen, på Tranby og 

i Sylling. 
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For å komme fram til 
forslag til nye 
boligområder som skal 
fremme 
lokalsenterutvikling  
og styrke lokalmiljøer har 
befolkningen blitt bedt 
om å komme med 
skriftlige innspill. 
 
Det har kommet i alt 53 
innspill.  
 
Av disse er 19 tatt med i 
høringsutkastet. 
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NYE BOLIGOMRÅDER 

Ovenstad 18 

Ekeberg +25 Skogli +12 

Øgården 11 

G Drammensv 
159  24 

Tveitabanen 24 

LIERSKOGEN,  
66 daa nye 
boligområder 
Ca 114 nye boliger 
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Nye næringsområder 

Langsiktig arealstrategi: 
Eksisterende næringsliv må gis god mulighet til utvikling og 

ekspansjon. 

Videre fortetting og utvikling av Liers næringsliv lokaliseres til 

Gjellebekk/ Gunnaråsen, Lierbyen, Lierstranda (Gilhus – Drammen 

grense) og Gullaug (Dyno/ Orica) og aksen Amtmannsvingen – Åby. 

 

Planprogrammet:  
Det vil bli søkt etter mulige nye næringsarealer som i størst mulig 

grad kan utvikles i samsvar med de mål Lier for øvrig har for 

arealutvikling og som kan egne seg for utvikling til den type næring 

Lier har behov for.  
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9 forslag til nye 
næringsarealer, 
som utgjør 548daa 
eller 746 daa.  
 
+ 467 daa til 
massehåndtering 
og råstoffutvinning 
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Gjellebekk alt 1: 
198 daa næring 
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2 ALTERNATIVER 
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Gjellebekk alt 2: 
225 daa idrett/ skianlegg 
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2 ALTERNATIVER 
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Kjenner øst/ 
Sagvoldskogen 
 220 daa 

Pukkverket 
230 daa 

Gravdal 
30 daa 

Gml Drammensv 
159  3 daa 

NYE NÆRINGSOMRÅDER 
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30. Øgården 

13 daa  10-12 boliger 
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31. Ekeberg 

14 daa  25 boliger 
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32. Gamle Drammensvei 159 bolig. 

12 daa  24 boliger 
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35. Ovenstadveien øst 

9 daa  18 boliger 
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37. Skogli 

8 daa  12 boliger 
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86. Tveitabanen 

12 daa  24 boliger 
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1. Kjenner øst/ 

    Sagvoldskogen 

220 daa 
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4. Pukkverket til næringsområde 

228 daa 
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8. Gamle Drammensvei 159 

3 daa 
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9. Gravdal 

30 daa 
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92. Heia idrettsanlegg 

115 daa 
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99. Offentlig formål Lierskogen 

23 + 20 daa 
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90. Fullverdig kryss Lierskogen 
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 Trafikale konsekvenser av 
utbygging av kryss mellomE18 
og Drammensveien (fv.16), ved 
Lierskogen 
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Modellberegninger  
Det er et ønske om å se nærmere på de trafikale konsekvensene av utbygging av Heiakrysset på 
E18, med utbygging til fullt kryss med øst- og vestvendte ramper.  

 

 

 

 

 

  

 

5 alternativer er vurdert: 
 
1) Alternativ 0  

- Alternativ 0 er et referansescenario for år 2030 og tar med 
befolkningsdata, arbeidsplasser og økonomisk utvikling for år 2030.  

 
2) Alternativ 1a  
Alternativet  baseres på Alternativ 0 og Buskerudbypakke 2 (BBP2): 

 - bomkonsept 7 (bynære snitt),  

 - økt busstilbud i rushtid,  

 - og nye veitiltak, 

 - dagens Heiakryss (halvt kryss) på E18.  

 
3) Alternativ 1b 
- som alternativ 1a, men med fullt utbygd Heiakryss 

 
  
 

 

4) Alternativ 2a  
- Veinett og andre forutsetninger er basert på 

Buskerudbypakke 2 (BBP2) 

- I dette alternativet er nye arealer (bolig- og 
næringsområder) inkludert 

- Utformingen til Heiakrysset er som i dag (halvt kryss)  

 

5) Alternativ 2b  
- som alternativ 2a, men med fullt utbygd Heiakryss 
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Nye arealer i Lier kommune – 
næringsområder  

Heieakryss
et 
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Nye arealer i Lier kommune – 
næringsområder  

Heieakryss
et 
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Nye arealer i Lier kommune  – 
boligområder  

Heieakryss
et 
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Nye arealer i Lier kommune – 
boligområder  

Heieakryss
et 
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Resultater  
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Resultater  
Trafikkvolum (ÅDT) 
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Resultater  
Differanseplott  (antall kjøretøy / døgn) 
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Resultater  
Differanseplott  (antall kjøretøy / døgn) 
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Resultater  
Trafikkavvikling  
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Resultater  
Trafikkavvikling – Alternativ 0  
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Resultater  
Trafikkavvikling – Alternativ 1a  

 

 

 

 

  

 



Side |  

Resultater  
Trafikkavvikling – Alternativ 1b 
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Resultater  
Trafikkavvikling – Alternativ 2a 
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Resultater  
Trafikkavvikling – Alternativ 2b 
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Resultater  
Selected link-analyse  
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Resultater  
Selected link-analyse  
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Konklusjon  
 

 

 

 

  

 

 
 

- Bygging av fullt Heiakryss medfører at lokaltrafikk fra Risenga og Heiaområdet kommer til å 
benytte disse nye  vestgående og østgående rampene.  

 

- En del av trafikken blir flyttet fra Tranbykrysset og Oreholtkrysset mot Heiakrysset.  

 

- Vest for krysset blir det økning av trafikken på E18 med 5 % og 9 %, og reduksjon av 
trafikken på Drammensveien med 27 % og 36 % i henholdsvis alternativ 1b og 2b. 

 

- Øst for Heiakrysset er det beregnet at trafikken på lokalveien - Drammensveien kan øke 
med henholdsvis 29 % og 22 %. Trafikken reduseres på E18 med 1%. 
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Konklusjon  
 

 

 

 

  

 

 
Kapasitetsvurdering 

 

- Ut fra trafikktall fra RTM beregninger, kan det forventes perioder med noe 
kapasitetsproblem i alternativene med nye utbyggingsarealer, 2a og 2b.  

 

- Avviklingskvaliteten kan gi noen trafikkulemper i Tranbykrysset i alternativ 2a, med halvt 
utbygd Heiakryss. Dersom krysset blir fullt utbygd flytter trafikken fra parallell lokalvei 
(Drammensveien) til E18. Dette kan muligensføre til perioder med kapasitetsproblemer på 
strekningen mellom Tranbykrysset og Heiakrysset. 

 

- Denne overordnede «kvaliteten» for trafikkavvikling defineres som korte perioder med kø, 
men uten at  veinettet er overbelastet. Det vil si at belastningen på veinettet kan være 
akseptabel, men man bør undersøke trafikkavviklingen mer detaljert for å få bedre 
forståelse av eventuelle kapasitetsproblemer. 
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Konklusjon  
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For informasjon og spørsmål om  
kommuneplanens arealdel og   
forslag og  innspill: 
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Informasjon på Lier 
kommunes nettsider og i 
sosiale media.  Internett: 

lier kommune.no/kommuneplan 
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Kommuneplankontor på «Lierlaben»  i Lierbyen 
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Dato Ukedag Åpningstid 

9.11.18 fredag 1000-1530 

13.11.18 tirsdag 1000-1530 

15.11.18 torsdag 1400-1800 

16.11.18 fredag 1000-1530 

20.11.18 tirsdag 1000-1530 

22.11.18 torsdag 1200-1800 

23.11.18 fredag 1000-1530 

27.11.18 tirsdag 1000-1530 

29.11.18 torsdag 1200-1730 

30.11.18 fredag 1000-1530 

4.12.18 tirsdag 1000-1530 

6.12.18 torsdag 1200-1800 

7.12.18 fredag 1000-1530 

11.12.18 tirsdag 1000-1530 

13.12.18 torsdag 1200-1800 

14.12.18 fredag 1000-1530 
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TA KONTAKT: 
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Jon Arvid Fossum 
 
Jon.arvid.fossum@lier.kommune.no 
 
32 22 04 65 

mailto:Jon.arvid.fossum@lier.kommune.no
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• Digital 
medvirkningsportal 

• Enkel å bruke 

• Kan laste inn bilder  
og tekst 
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Ny app for innspill:    «Mitt Lier» 
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Send inn skriftlige 
merknader! 
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Din mening er viktig! 


