
 

1 
Lierbyen 2030: Planprogram for områderegulering 

Contents 
1. Bakgrunn og formål ......................................................................................................................... 4 

1.1 Innledning .............................................................................................................................................. 4 

1.2 Bakgrunn ............................................................................................................................................... 4 

1.3 Kort orientering om konseptvalg for områdeplan Lierbyen.................................................................. 5 

1.4 Suksessfaktorer og nøkkelprosjekter .................................................................................................... 5 

1.5 Hensikt med planprogram og konsekvensutredning ............................................................................ 6 

1.6 Planavgrensing/varslingsområde .......................................................................................................... 7 

1.7 Rammer og føringer – Overordnede planer og premisser .................................................................... 8 

1.7.1 Nasjonale rammer/føringer ........................................................................................................... 8 

1.7.2 Regionale rammer/føringer............................................................................................................ 8 

1.7.3 Kommunale planer ......................................................................................................................... 8 

1.7.4 Eierstruktur og eierforhold ........................................................................................................... 12 

2. Planprosess og medvirkning ........................................................................................................... 13 

2.1 Plantype ............................................................................................................................................... 13 

2.2 Konsekvensutredning .......................................................................................................................... 13 

2.3 Fremdrift ............................................................................................................................................. 14 

2.4 Informasjon og medvirkning i planprosessen ..................................................................................... 14 

3. Beskrivelse av planområdet ........................................................................................................... 16 

3.1 Dagens funksjoner og arealbruk.......................................................................................................... 19 

3.2 Bebyggelse ........................................................................................................................................... 19 

3.3 Lierbyens historie - Kulturminner og kulturmiljø ................................................................................ 19 

3.4 Stedsrom og park ................................................................................................................................ 21 

3.5 Landskap og grøntstruktur .................................................................................................................. 21 

3.6 Trafikk og mobilitet ............................................................................................................................. 22 

3.6.1 Dagens gatesystem ....................................................................................................................... 22 

3.6.2 Trafikktall ...................................................................................................................................... 22 

3.6.3 Parkering ...................................................................................................................................... 22 

3.6.4 Kollektivterminal Vestsidevegen/Bruvegen ................................................................................. 23 

3.6.5 Gående og syklister ...................................................................................................................... 23 

3.7 Barn og unges interesser ..................................................................................................................... 23 

4. Konseptvalg for Lierbyen ................................................................................................................ 25 

4.1 Identitet og tilhørighet ........................................................................................................................ 25 

4.2 Sentrumsvekst ..................................................................................................................................... 26 

4.3 Sy sammen sentrum ............................................................................................................................ 27 

4.4 Grønn mobilitet ................................................................................................................................... 27 



 

2 
Lierbyen 2030: Planprogram for områderegulering 

5. Alternativsvurderinger ................................................................................................................... 29 

5.1 Trafikkflyt gjennom sentrum ............................................................................................................... 29 

5.2 Gateterminal – busstasjon .................................................................................................................. 29 

5.2.1 Alt. 1 – I Vestsidevegen: Lierbyen bussterminal nært opp til dagens lokalisering ....................... 29 

5.2.2 Alt. 2 – I Bruveien: Lierbyen bussterminal flyttes ........................................................................ 29 

5.3 Mobilitetshus....................................................................................................................................... 29 

5.3.1 Alt. 1 – I Vestsidevegen ................................................................................................................ 29 

5.3.2 Alt. 2 – I Bruveien ......................................................................................................................... 29 

6. Utredningstemaer / virkninger av planen ....................................................................................... 30 

6.1 Utredningsnivå og metode .................................................................................................................. 30 

6.2 Null-alternativet- referansealternativet .............................................................................................. 31 

6.3 Tettstedsutvikling og samfunn ............................................................................................................ 31 

6.3.1 Kulturminner/ kulturmiljø ............................................................................................................ 31 

6.3.2 Barn og unges interesser .............................................................................................................. 31 

6.4 Trafikk og mobilitet ............................................................................................................................. 31 

6.4.1 Biltrafikk gjennom Lierbyen ......................................................................................................... 31 

6.5 Teknisk infrastruktur ........................................................................................................................... 32 

6.6 Miljø, risiko og sårbarhet..................................................................................................................... 32 

6.6.1 Naturmangfold og vannmiljø ....................................................................................................... 32 

6.6.2 Jordbruk ........................................................................................................................................ 32 

6.6.3 Støy ............................................................................................................................................... 32 

6.6.4 Flom .............................................................................................................................................. 32 

6.6.5 Risiko og sårbarhet ....................................................................................................................... 32 

6.7 Temaer som skal undersøkes og vurderes i planbeskrivelsen ............................................................ 33 

6.7.1 Tettstedsutvikling og samfunn ..................................................................................................... 33 

6.7.2 Trafikk og mobilitet ...................................................................................................................... 34 

6.7.3 Miljø, risiko og sårbarhet.............................................................................................................. 35 

6.7.4 Økonomiske forhold ..................................................................................................................... 35 

6.8 Oppsummering av utredningsbehov ................................................................................................... 36 

Tettstedsutvikling og samfunn .............................................................................................................. 36 

Trafikk og mobilitet ............................................................................................................................... 37 

Teknisk Infrastruktur ............................................................................................................................. 37 

Miljø, risiko og sårbarhet....................................................................................................................... 38 

Risiko og sårbarhet ................................................................................................................................ 39 

 

  



 

3 
Lierbyen 2030: Planprogram for områderegulering 

Lierbyen 2030 
planprogram for områderegulering 

 



 

4 
Lierbyen 2030: Planprogram for områderegulering 

1. Bakgrunn og formål  
1.1 Innledning 
Som en del av oppstartsfasen av planprosessen er det utarbeidet et forslag til planprogram, som nå legges 
ut på høring. Høringsfristen er 6 uker fra kunngjøringsdato. Formålet med planprogrammet er tidlig 
medvirkning og avklaring av viktige hensyn i planarbeidet. Etter høringen blir endelig planprogram 
behandlet og vedtatt av Lier Kommune. Planprogrammet vil danne grunnlag for utarbeiding av 
områdereguleringsplan med konsekvensutredning. 

Forslag til planprogram er utarbeidet av Norconsult og Lier kommune. Ansvarlig myndighet for behandling 
av planprogrammet og senere reguleringsplan og konsekvensutredning er Lier kommune, Saksbehandler 
ved Lier kommune er Gunhild Løken Dragsund. Merknader og innspill til planarbeidet skal sendes til Lier 
kommune. 

1.2 Bakgrunn  
Formålet med planarbeidet er å fastsette nye rammer og innhold for arealbruken i Lierbyen. Eksisterende 
planer er gamle og vanskelige å styre etter, og det er behov for å oppdatere og erstatte disse. Gjennom 
nye rammer for stedsutvikling vil man legge de fysiske premissene for at Lierbyen skal kunne være et 
levende og inkluderende kommunesenter. Målet er å styrke Lierbyen som et senter for opplevelser og 
aktivitet, der flere mennesker skal bo, handle og jobbe, som det er enkelt å komme seg til og der 
innbyggerne føler tilhørighet.  

Hensikten med områdeplanen er todelt: 

 Legge til rette for utvikling/utbygging sentralt i Lierbyen og gi mulighet for avklaringer knyttet til 
utvikling av enkelteiendommer som går rett til byggesak for enkelte tomter  

 Erstatte og/eller oppdatere gjeldende planer.  
 

Prosess frem til nå 

Strategien “Lierbyen 2030” ble vedtatt i 2019. Ett av tiltakene i planens handlingsdel var å gjennomføre en 
områderegulering av Lierbyen sentrum. I strategiarbeidets tidlige fase ble det gjennomført 
medvirkningsmøter med barn og unge, innbyggerne, handelsstanden og sentrale gårdeiere. Det ble også 
gjennomført en spørreundersøkelse direkte rettet mot utvikling av Lierbyen samt en spørreundersøkelse 
rettet mot seniorer i kommunen.  Resultatene fra medvirkningsprosessen er oppsummert i et eget 
dokument. Forslaget til strategi var ute på offentlig høring før politisk vedtak, og et nytt møte med 
handelsstanden og sentrale gårdeiere ble gjennomført. 

I 2020 ble det utlyst en begrenset konkurranse om mulighetsstudier for Lierbyen sentrum der to 
arkitekt/konsulentfirma leverte sine forslag. Strategien “Lierbyen 2030” lå til grunn for gjennomføringen 
av disse to mulighetsstudiene. Det ble i denne prosessen gjennomført et midtveisseminar som digitalt 
folkemøte. Det ble åpnet opp for innspill fra innbyggerne både underveis og i etterkant av seminaret. De 
avsluttende arbeidene ble presentert i et folkemøte. Møtet ble filmet og gjort offentlig tilgjengelig. Også 
her ble det gitt muligheter for skriftlige innspill i etterkant. Resultatene ble presentert for FAU på Hegg 
barneskole og Lierbyen ungdomsskole i et eget møte. Begge mulighetsstudiene legges til grunn for 
arbeidet med områdereguleringen. 

Et fastsatt planprogram er neste fase av arbeidet med områdeplan for Lierbyen sentrum. De to 
utarbeidede mulighetsstudiene gav grunnlag for ideer og utfyller hverandre.  De har vært gode 
utgangspunkt til utvikling av Lierbyen sentrum, og har dannet grunnlaget for Lier kommunes konseptvalg 
for områdeplanen.   
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1.3 Kort orientering om konseptvalg for områdeplan Lierbyen 
I etterkant av og basert på mulighetsstudiene har kommunen utarbeidet et konseptvalg for utviklingen av 
Lierbyen. Hovedpunktene i konseptvalget for områdeplanen er målsettinger om å legge til rette for 
identitet og tilhørighet, sentrumsvekst, å sy sammen sentrum og grønn mobilitet. 

Identitet og tilhørighet kan utvikles gjennom å legge til rette for at Lierbyen blir et levende og 
inkluderende kommunesenter som foredler sitt tettstedspreg og historie med et sentralt samlingspunkt 
der rådhuset, biblioteket, Lier Stasjonsområde, elvestien og uteområdene knyttet til V2 er viktige brikker i 
tettstedsutviklingen. Sentrumsvekst utvikles gjennom en inndeling av Lierbyen i tre soner med ulik 
boligtetthet og omfang av publikumsretta funksjoner. Lierbyen sys sammen gjennom å etablere en grønn 
ring med Rådhusparken som det grønne hjertet, å etablere aktive og åpne fasader mot gateplan i 
sentrumskjernen samt knytte omkringliggende boområder knyttes sammen med sentrum. Lierbyen skal 
utvikles med grønn mobilitet der sentrale gater utformes på de gåenes premisser, med et 
sammenhengende sykkelveinett og et helhetlig kollektivknutepunkt samt en omstrukturering av 
parkeringstilbudet og etablering av et mobilitetshus. De ulike arealgrepene skal utvikles som etappevis 
stedsutvikling som kan stimulere til aktivitet og gateliv, gi muligheter for ny bebyggelse og 
kollektivknutepunkt samt mobilitetshus og flytting av bibliotek ned på gateplan.  

Konseptvalg for områdeplan Lierbyen er fyldig beskrevet i kapittel 4 og danner bakteppet for de konkrete 
arealføringene i områdeplanarbeidet.  

1.4 Suksessfaktorer og nøkkelprosjekter 
Enkelte forhold skiller seg ut som særlig kritiske faktorer for å kunne gjennomføre konseptvalget gjort 
med bakgrunn i mulighetsstudiene. De viktigste suksessfaktorene for planarbeidet er: 

1. Omorganisering av parkering sentralt i Lierbyen – realisering av P-hus –  
Omorganisering av parkering sentralt i Lierbyen med realisering av P-hus er en nøkkel for å 
frigjøre arealer til bebyggelse og skape attraktive byrom for mennesker i Lierbyen. Et 
parkeringshus i Lierbyen bør lokaliseres sentralt ved hovedatkomsten, med korte avstander til de 
fleste av sentrumstilbudene, for å oppleves som attraktivt å bruke. Det vil frigjøre plass til andre 
funksjoner enn parkering for å legge til rette for et større stedsutviklingsgrep. Det vil også som en 
del av arbeidet med områdeplanen vurderes når skal det være på plass og hvem som skal bidra 
(økonomisk) til å få dette gjennomført.  
 

2. Sentral lokalisering av funksjoner 
Nytt bibliotek, relokalisering av bussterminal og realisering av parkeringshus er nøkkelprosjekter 
for utvikling av sentrumskjernen i Lierbyen. Det er avgjørende at prosjektene får en sentral 
lokalisering. Dersom et mobilitetshus skal lokaliseres på dagens bussterminal er det særlig viktig 
med en rask relokalisering av bussterminalen. Dersom bussterminal endres til gateterminal 
frigjøres plass til nye bygninger og byrom. 
 

3. Konsentrere sentrumsområdet  
Å konsentrere sentrumsområdet handler om å definere et 
fokusområde for stedsutvikling hvor sentrumsutviklingen skal 
skje. For å skape et gå-vennlig sentrum og utvikle Lierbyen til 
et attraktivt møtested er det avgjørende å konsentrere 
innsatsen og investeringer innenfor et mindre geografisk 
område omkring sentrum nord som allerede i dag er 
tyngdepunkt for handel og servicevirksomhet i Lierbyen. Ny 
handel, service og annen publikumsrettet aktivitet, samt 
arbeidsplasser bør i hovedsak lokaliseres her.  
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1.5 Hensikt med planprogram og konsekvensutredning 
Planprogrammet skal fortelle noe om hvordan planprosessen skal foregå og hva det er viktig å vurdere slik 
at befolkningen og berørte myndigheter kan komme med innspill og råd tidlig i prosessen. 
Planprogrammet skal beskrive: 

• formålet med planarbeidet 

• planprosessen med frister/fremdrift og deltagere 

• medvirkningsopplegget, alternativer som vil bli vurdert 

• behov for utredninger 

Programmet er lagt ut til offentlig ettersyn i minst seks uker, og fastsettes deretter politisk. Ved 
fastsetting av endelig planprogram blir det redegjort for vurdering av innkomne uttalelser. Det er satt 
føringer for planarbeidet, herunder krav til utredning av innspill som skal inngå i det videre planarbeidet. 
Planforslag med konsekvensutredning skal utarbeides på grunnlag av fastsatt planprogram. 

Oppstart av reguleringsplanarbeidet ble varslet samtidig som planprogrammet ble lagt ut på høring. 
Planforslaget kan utløse behov for utbyggingsavtale med kommuner og statlige myndigheter. Det er 
derfor varslet forhandling om utbyggingsavtale samtidig med varsel om planoppstart. 
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1.6 Planavgrensning/varslingsområde  

 
Figur 1 Tykk sort stiplet strek viser foreslått planavgrensning. 
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1.7 Rammer og føringer – Overordnede planer og premisser 
Avsnittene under gir en oversikt over de mest relevante planene og føringene, som setter rammer for 
planarbeidet. 

1.7.1 Nasjonale rammer/føringer 
 

 Plan og bygningsloven 
 Nasjonale forventninger til den kommunale planleggingen 
 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, fastsatt 

ved kgl.res. 26.09.2014 
 Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen,  

Rundskriv T 02/08 
 Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene, fastsatt ved 

kgl.res. 04.09.2009 
 Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging 

 

1.7.2 Regionale rammer/føringer 
 

 Regional areal- og transportplan for Buskerud 2016-2030 

Planprogrammet for regional areal- og transportplan for Buskerud har vært på høring. Planen vil 
inneholde fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur. Planens føringer må legges til grunn i 
arbeidet med områdereguleringsplanen når den er vedtatt. 

 Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013-23 

I areal- og transportplan for Buskerudbyen (2013–2023) er Lierbyen definert som kommunesenter og 
kollektivknutepunkt. I regional plan for areal og transport i Buskerud (2018-2035) er Lierbyen definert 
som et lokalt kollektivknutepunkt. I felles sykkelplan for Buskerudbyområdet (2016) er Hegsbroveien 
gjennom Lierbyen sentrum definert som en del av det regionale sykkelveinettet. I gåstrategi for 
Buskerudbyen (2017) er Hegsbroveien, Kirkeveien, Vestsideveien og Verkstedveien definert som en del av 
gangnettet. 

 Regional plan for kulturminnevern i Buskerud 2017-2027 (vedtatt 27. april 2017) 
 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest – Viken 2016 -2021 
 Areal- og transportplan for Buskerudbyen 2013-2023 
 Regional plan for næringsutvikling og verdiskapning 

 

1.7.3 Kommunale planer 
 

 Kommuneplan for Lier 2017-2028, 23/8 – 2019 - samfunnsdel 

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i mai 2019. En langsiktig arealstrategi inngår i 
kommuneplanens samfunnsdel. Her er Lierbyen pekt ut som ett av tre prioriterte utviklingsområder, og er 
også definert som kommunesenteret. 
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Samfunnsdelen har definert seks samfunnsmål for kommunen. Samfunnsmålene peker ut de områdene 
som skal gis særlig oppmerksomhet og ressurstilgang i planperioden. Målene bygger på kommunens 
visjon «Grønne Lier – for alle innbyggere». 

Liers viktigste utviklingsområder er Lierbyen, Lierstranda og Gullaug. Planen legger inn egne 
parkeringskrav for Lierbyen, krav om ladestasjon for elbil og egen parkeringsnorm for sykkel. 

 Kommuneplan for Lier 2017-2028, 23/8 – 2019 - arealdel 

Lierbyen er et område avsatt til sentrumsformål i kommuneplanens arealdel. I denne planen ligger det 
blant annet spesifikke og egne parkeringskrav bil og sykkel for boliger og annen bebyggelse i Lierbyen. I 
tillegg ligger det tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg for nye bygninger med bruksareal over 500 m2 her. 
For Lierbyen ligger det også bestemmelser om å inngå utbyggingsavtale om teknisk infrastruktur, 
grønnstruktur, energiløsninger og energidistribusjon. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Strategisk næringsplan for Lier 

I 2016 vedtok kommunestyret en strategisk næringsplan for Lier. Her har Lierbyen fått en sentral plass, 
med Lierbyen gründerlandsby som ett at planens innsatsområder. Blant grepene som er vedtatt for å 
oppnå dette, er etablering av et stedsutviklingsprogram for Lierbyen. Barn og unge skulle prioriteres i 
dette arbeidet, og programmet skulle bygge opp under en grønn og sunn livsstil. 
Stedsutviklingsprogrammet har ved politisk vedtak fått navnet «Lierbyen 2030».  

Næringsplanen etablert videre innsatsområdet «Lier matklynge». Dette målområdet er relevant for 
Lierbyen i kraft av å være Liers kommunesenter.  

Som en oppfølging av næringsplanen er det blant annet utarbeidet en rapport om potensialet for å utvikle 
et tilbud innenfor mat, kultur og reiseliv i Lier. Mat og landbruk tegner seg i dette studiet ut som et 
sentralt posisjoneringsområde for kommunen for videre merkevarebygging. Mulighetsstudiet er relevant 
med hensyn til å skape en tydeligere identitet for kommunesenteret Lierbyen. Gründerskap og mat er 
med andre ord sentrale tema for Lierbyens utvikling. 

Figur 2 Lierbyen - utsnitt av Kommuneplanens arealdel 
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 Lierbyen 2030 

Strategien «Lierbyen 2030» ble vedtatt i 2019. Strategien har definert ett hovedmål og fire delmål for 
Lierbyen. Hovedmålet er at Lierbyen skal være et levende og inkluderende kommunesenter. Delmålene 
handler om at innbyggerne skal føle tilhørighet, at det skal være enkelt å komme seg til Lierbyen, at flere 
mennesker skal bo, handle og jobbe i Lierbyen og at det skal være et senter for opplevelser og aktivitet. 
Strategien peker videre ut seks innsatsområder, disse er: Start nå, dialog og samarbeid, identitet og 
tilhørighet, sentrumsvekst, sy sammen sentrum og grønnere mobilitet.  

 Vern gjennom bruk - temaplan om fysiske kulturminner og kulturmiljøer i Lier 

Planen ble vedtatt i oktober 2015. Målet med temaplanen er å sikre god forvaltning over tid. Dette 
inkluderer å redusere tap og sikre langsiktig vern og bruk av viktige kulturminner og kulturmiljøer i Lier. 
Flere viktige kulturmiljøer grenser til planområdet for områderegulering Lierbyen. Kulturmiljø 10 i planen 
omhandler Gamle Lier Stasjonsområde og blir vurdert som svært høy verdi. Dette er et viktig område da 
hele Lierbyens etablering og utvikling som tettsted har sitt opphav her. Området er avsatt som 
sentrumsformål i kommuneplanen, og regulert til bevaringsområde og parkeringsplass.  

 Energi- og klimaplan 

I Energi- og klimaplan for Lier kommune (2017-2020) vedtatt av kommunestyret i Lier i mars 2018, er 
visjonen at Lier skal bli et lavenergi- og lavutslippssamfunn. Det er etablert et nytt hovedmål som sier at 
Liersamfunnet skal være klimanøytralt innen 2030. I denne planen er det lagt til rette for at hovedtyngden 
av bolig- og næringsutviklingen i Lier skal skje på Lierstranda, Gullaug og i Lierbyen gjennom 
omdisponering og fortetting av eksisterende byggeområder. 

 
 Strategi for grønn mobilitet 
 Temaplan overvannshåndtering og flomberedskap, Lier kommune. Overordnet/strategisk plan 

vedtatt 2018. 
 Boligsosial handlingsplan 
 Folkehelsestrategi 
 Sykkelplan for Lier 
 Trafikksikkerhetsplan - strategidel 
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 Gjeldende reguleringer i og nær området  

Denne listen er over planer som i sin helhet eller delvis blir berørt av områdeplanavgrensingen. 

Plan ID Navn  Ikrafttredelse 

504-902-01 
Lierbyen sentrum 
 

Eldre reguleringsplan 30.10.1990 

504-902-01-02 
Lierbyen sentr. - BFK9 og del av 
B10 (Verkstedveien) 

Bebyggelsesplan ihht. 
Reguleringsplan 

20.02.2001 

504-902-01-03 
Lierbyen sentrum Bruveien og 
Hegsbroveien 76 

Eldre reguleringsplan 08.06.2004 

504-902-01-04 
Bebyggelsesplan for Meierikvartalet 
– BFK5 og del av BFK6 

Bebyggelsesplan ihht. 
Reguleringsplan 

24.03.2009 

504-902-01-05 Heggtoppen 9-18 Detaljregulering 31.01.2012 

504-902-01-06 
Lierbyen sentrum - felt O5. Hegg 
skole. 

Detaljregulering 08.10.2013 

504-902-01-07 
Detaljregulering for Lierbyen 
sentrum, felt B14 og BFK2 

Detaljregulering 14.04.2015 

504-902-01-08 Heggtoppen 5 og 7 Detaljregulering 05.10.2015 

504-902-01-09 
Detaljregulering for Hegsbroveien 
52 – Bankbygget 

Planlegging igangsatt 
Detaljregulering 

 

504-902-02 Lierbyen, omkjøringsveg Eldre reguleringsplan 30.09.1986 

504-902-08 Haugestad syd Eldre reguleringsplan 26.06.1990 

504-902-19 Eikenga Eldre reguleringsplan 12.05.1992 

504-902-29-01 Lierbyen sentrum - Bakerikvartalet 
Bebyggelsesplan ihht. 
Reguleringsplan 

16.12.1996 

504-902-41 Veslefrikk barnehage Eldre reguleringsplan 10.10.2006 

504-902-42 Eikenga/Lierelva - rassikring Eldre reguleringsplan 11.12.2006 

504-902-47 
Fv. 21 - gang- og sykkelveg Bilbo - 
Linjeveien 

Detaljregulering 15.12.2014 
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1.7.4 Eierstruktur og eierforhold 
Diagrammet under viser fordelingen mellom private eiendommer og eiendommer eid av Lier kommune. I 
tillegg viser det eiendomsgrenser.  

 

Figur 3 Eierforhold med kommunale eiendommer 
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2. Planprosess og medvirkning  
 

2.1 Plantype 
Arbeidet blir utført som områderegulering etter §12-2 i plan- og bygningsloven. Områderegulering er en 
kommunal plantype. 

Områdereguleringsplanen vil ha en overordnet karakter, og vil fokusere på de viktige plangrepene i 
konseptvalg for Lierbyen. For noen av områdene sentralt i Lierbyen kan det være aktuelt å gjøre innholdet 
i områdeplanen så detaljert og forutsigbart at utbygging av området kan unntas fra krav om 
detaljregulering, og byggetiltak kan behandles direkte som byggesak.  

Områdene som skal vurderes unntas fra krav om detaljregulering er: 

 Gateterminal/ busstasjon (unntas fra krav om detaljregulering, men reguleres ikke detaljert 
veiteknisk i områdeplanen) 

 Mobilitetshus/parkeringshus  
 Gater og veigrunn 
 Parker og friområder 
 Bankbygget (reguleres etter innspill fra tiltakshaver med konkret prosjekt, men det må også 

vurderes nødvendigheten med å se arealet i sammenheng med et større område) 

For områder der det ikke legges opp til å transformere kan dagens arealbruk og gjeldende 
detaljreguleringer videreføres. Det bør, for områder som ikke ligger sentralt, eller ikke ønskes 
transformeres, settes planbestemmelser som unntar mindre byggetiltak fra å utløse plankrav. Begrensede 
påbygg på eksisterende bygg bør kunne tillates. Planbestemmelser som legger opp til forsiktig fortetting 
med boligtyper som tilsvarer strøkets karakter bør vurderes i arbeidet med områdeplanen.  

2.2 Konsekvensutredning 
For reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn gjelder krav om 
konsekvensutredning (KU). I KU-forskriften går det fram at områdereguleringer med nye områder til 
utbyggingsformål alltid skal behandles etter forskriften. Videre skal planer som omfatter bygg med en 
investeringskostnad på mer enn 500 millioner kr, eller et bruksareal på mer enn 15 000 m2 også alltid 
konsekvensutredes. Planer i by- og tettstedsområder skal også vurderes etter forskriften. 

Denne områdereguleringen omfattes av alle de nevnte kriteriene, og det skal dermed utarbeides 
konsekvensutredning av planen. Planprogrammet skal fastsette hvilke beslutningsrelevante alternativer 
som skal utredes, se kapittel 7. 
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2.3 Fremdrift 
For planarbeidet er det lagt til grunn en fremdrift som fremgår under:  

Faser i planarbeidet Innhold og medvirkning Utarbeiding og behandling Tidspunkt/frister 
Forslag til planprogram Avgrensing av plan-

arbeidet, målsetting, 
avklaring av viktige hensyn. 

Norconsult /Lier Kommune  

Politisk behandling   Formannskapet 28.01.21 
Varsel om oppstart/ høring 
av planprogram 

Medvirkning 
Innbyggerdialog  
Grunneiermøter 
Ressursgruppe 
Ungdomsrådet 

Lier kommune 1. februar - 15. mars 

Fastsetting av planprogram  Formannskapet April/juni 
Utarbeiding av  
planforslag med  
konsekvensutredning 

Utredninger 
Plankart 
Bestemmelser 
Konsekvensutredning 
Soneinndeling  

 Mai/Juni – August 

 «Mitt lokalsamfunn» 
Medvirkningsprosess med 
Hegg skole  

Lier kommune September 

Politisk behandling av 
planforslag 

Høringsutkast Formannskapet Oktober 

Offentlig ettersyn av 
planforslag med  
konsekvensutredning 

Innbyggerdialog 
Folkemøte 
Ressursgruppe-møte 
Grunneiermøte 

Lier kommune November 

Bearbeiding av planen,  
behandling av merknader 

 Lier kommune Desember - januar 

Godkjenning av 
reguleringsplan 

 Kommunestyret Februar 2022 

 

2.4 Informasjon og medvirkning i planprosessen 
Plan- og bygningsloven stiller krav om at den som fremmer planforslag, pålegges å legge til rette for 
medvirkning. Planmyndigheten har videre plikt til å iverksette aktive tiltak for å få til den ønskede 
medvirkning. 

Medvirkning, forankring og åpenhet blir sikret underveis i prosessen. Hovedvekta av arbeidet med 
medvirkning vil bli lagt parallelt med å følge plan- og bygningslovens krav til medvirkning som offentlig 
ettersyn av forslag til planprogram, varsel om oppstart og offentlig ettersyn av planforslaget før vedtak. 
Befolkningen har allerede vært aktivt invitert til å gi sine innspill. For å sikre lokal forankring og 
gjennomføringskraft vil det under offentlig ettersyn være aktuelt å avholde møter med et lokalt 
samarbeidsforum, med deltakelse fra sentrale grunneiere og lokale næringsdrivende.  

Viken fylkeskommune, med ansvar for kollektivknutepunktet, kollektivtilbudet og fylkesveien, vil være 
spesielt aktuell å invitere til innspill på et tidlig tidspunkt i planprosessen i forhold til innspill for nødvendig 
utredninger.  

I løpet av planprosessen vil det legges opp til et samarbeid med politiet som høringsinstans for en 
gjennomgang av Lierbyen og hvordan fysisk planlegging kan forbedre menneskers trygghet og forebygge i 
forhold til kriminalitet.  

Det er ønskelig å kunne legge opp til generelle folkemøter flere ganger i løpet av planprosessen. Aktuelle 
tidspunkt er ved varsel om oppstart, presentasjon av konsekvensutredningsrapporter og ved offentlig 
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ettersyn av planforslaget. Møter med ressursgruppe, grunneiere og næringsdrivende vil bli avholdt flere 
av også i den videre prosessen. 

Vi er inne i ei tid hvor det ikke er tilrådd med store forsamlinger og folkemøter. Dette er med på å gjøre 
digital medvirkning ekstra aktuelt. Det vil både ved varsel om oppstart av planarbeid og i forbindelse med 
offentlig ettersyn av planen bli lagt opp til digital medvirkning via “Innbyggerdialog”. 

Medvirkning fra barn og unge skal bygge videre på samarbeid med skolene, FAU og kommunens egne 
ansatte som jobber med barn og unges fritid. Kommunens ungdomsråd skal inviteres inn i arbeidet med 
områdereguleringsplanen. Tidlig i høstsemesteret skal utvalgte klasser ved barneskolene som er tilknyttet 
Lierbyen inviteres via Ung entreprenørskap sitt opplegg “Mitt lokalsamfunn” til å jobbe konkret med 
innspill, drømmer og problemstillinger for Lierbyen.  

For å legge til rette for en aldersvennlig by skal det legges spesielt til rette for medvirkning med denne 
gruppen. Dersom smittesituasjonen tillater, vil det være ønskelig å få til presentasjon og dialogmøte med 
Lier seniorsenter underveis i prosessen. 

Kommunen er glad for et privat initiert bidrag til engasjement med opprettelsen av en facebook-side for 
Lierbyens venner, den siden er et godt bidrag til å informere og holder prosjektet dagsaktuelt. 
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 3. Beskrivelse av planområdet  
Lier kommune er en grønn og landlig kommune med 27 000 innbyggere, og har en sentral beliggenhet i 
Osloregionen. Lierdalen ligger som en grønn oase mellom Drammen og Oslo, med vakkert kulturlandskap 
og attraktive turområder. Kommunen er en av Norges største landbrukskommuner, og landets største 
veksthuskommune. Produksjon av frukt, bær og grønnsaker står sentralt. Kommunen har flotte 
turområder som er godt tilrettelagt for aktivitet og naturglede. I 2015 ble Lier kåret til Norges beste 
friluftslivskommune. 

 

Lier er en av Norges største landbrukskommuner, og 
landets største veksthuskommune. Foto: ukjent. 

 

Elvestien begynner ved Andershaugen, og går nordover i 
ca. 700 meter til Bergflødtveien. Foto: Erik Modal.

Lierbyen er kommunesenteret i Lier kommune. 
Omlag 5000 innbyggere har Lierbyen som sitt 
nærsentrum, og antallet er økende. De siste 
årene har det vært gjennomført flere større 
boligprosjekter, og flere er under oppføring eller 
planlegging. Bussterminalen i Lierbyen er 
kommunens viktigste bussknutepunkt, med 
direkte forbindelser til Oslo og Drammen, samt 
lokalruter til det meste av kommunen. 
Tilnærmet alle busser kjører gjennom Lierbyen 
sentrum.  

Lierelva går gjennom Lierbyen. Lierelva er dalens 
hovedpulsåre, en sentral leverandør av vann til 
matproduksjon, en av Norges beste elver for 
sportsfiske, og en yndet elv tilrettelagt for 
kanopadling. 
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Kart over Lierbyen sentrum med sentrale funksjoner og 
områder, samt reguleringsformål. 

 

Lierbyen bussterminal. Foto: Kjartan Askim. 
Haugestad. Foto: Kjartan Askim. 
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Lier stasjon. Foto: Kjartan Askim.  
  

 

Meierigården. KIWI til venstre. Foto: Kjartan Askim. 

 

Ungdomshuset V2. Foto: Kjartan Askim. 

 

Lier rådhus. Meierigården og Sørumgården til venstre. 
Foto: Kjartan Askim. 

 

Rådhusparken. Foto: Lier kommune. 

 

Hegg skole. Foto: ukjent. 
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Lierelva og jernbanebroa (nå rv. 285). Foto: ukjent. 

3.1 Dagens funksjoner og arealbruk 
Lierbyen består av en variasjon av bolig og næring samt offentlige funksjoner. I Lierbyen ligger rene 
boligområder i ytterkanten av sentrum, mens sentrum har et blandet formål. Dagens næringsfunksjoner 
som forretninger og kontorer ligger i hovedsak på Heggtoppen sør i planområdet og i sentrumskjernen i 
tilknytning til triangelet Hegsbroveien, Vestveien og Bruveien nord i planområdet. Store deler av arealet i 
sentrum lite arealeffektivt og mye areal er brukt til flateparkering. Rådhuset, offentlige tjenester og 
biblioteket ligger også innenfor dette triangelet. I tillegg er det etablert en del sentrumsnære boliger i 
kombinasjon med forretning- og kontorbygg. 

Nye Hegg barneskole sto klar i 2015.  Her ligger også kommunens nye kulturscene. Like bak skolen ligger 
Svensefjøset. Dette er også et nytt kulturtilbud, og et sted med mange arrangementer. 

3.2 Bebyggelse 
Bebyggelsen i sentrumskjernen har et sammensatt preg både når det gjelder alder, dimensjon, form og 
materialbruk. Bebyggelsen består av en blanding av nylig utviklet bebyggelse som har en høy funksjonell 
tetthet og utnyttelse og områder som har lav utnyttelse eller ikke er bebygd. De ytre områdene er i 
hovedsak preget av småhusbebyggelse i tre i 1-2 etasjer, og de enkelte delområdene er utbygd over en 
begrenset periode. I sentrumsområdene er det bygget flere leilighetsbygg på 4-5 etasjer, bl.a. 
Bakerikvartalet med bolig og handel samt noen boligprosjekter med næringslokaler i første etasje.  

3.3 Lierbyens historie - Kulturminner og kulturmiljø 
Lierbyens historiske utvikling har lagt grunnlaget for stedet slik det fremstår i dag. Stedet har utviklet seg 
med utgangspunkt i stasjonsområdet.  

Fram til 1872 var områdene ved Lierbyen en spredt jordbruksgrend med gårdsbruk og husmannsplasser. 
Der Lierbyen ligger i dag var det et vadested over Hegsaa, som Lierelva het den gang. På dette stedet ble 
det senere bygget en bro. Vadestedet la grunnlaget for Kongeveiens trasé, med videreføring opp 
Paradisbakkene - forbi der Lier Bygdetun ligger i dag. Paradisbakkene ble anlagt i perioden 1624 – 1670 og 
ble fredet som et unikt kulturminne i 2009. 
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Jernbanen mellom Drammen og Christiania gikk tidligere gjennom Lierbyen, og ble åpnet i 1872. En lokal 
jernbane til Sylling var i drift fra 1904 til 1937. Lierbyen som tettsted oppsto som en konsekvens av veier og 
jernbane.  

 
Lier stasjon, 1910. Toget tilhører Drammenbanen og er på vei i retning Kristiania. Den flotte stasjonsbygningen fra 1870 er 
det første kjente arkitekttegnede huset i Lier. Gjengis etter tillatelse fra Lier Historielag. Foto: ukjent. 
 

Historiske spor fra perioden 1872 -1950 er få. Det mest sentrale er kulturmiljøet rundt Gamle Lier 
stasjonsområde. Dette inkluderer kommunehuset Haugestad, teglsteinsbygningene i Meierigården, 
stasjonsbygningene og lagerbygg. Ellers er Gamle Hegg skole og Hegsbro tilknyttet rådhuset de mest 
sentrale historiske bygningene i kommunalt eie.  

Grunnlaget for dagens gatestruktur og byggeskikk startet på 1950-tallet. Det var stor aktivitet med hensyn 
til handel og service. Lier kommune flyttet fra kommunehuset Haugestad og inn i et nytt bygg som første 
byggetrinn av dagens rådhus i 1957. Andre byggetrinn ble åpnet i 1970.  

Ny jernbanetunnel mellom Lier og Asker åpnet i 1973. Dermed ble sporet gjennom Lierbyen nedlagt. I 1975 
ble E18-utbyggingen fullført, og gjennomgangstrafikk flyttet over på den. Liertoppen kjøpesenter åpnet på 
slutten av 1980-tallet. Det som skjedde i denne perioden undergravde Lierbyen som handelssted. Lierbyen 
kom i et utviklingsvakuum og fikk sin identitetskrise. Omkjøringsvei rundt Lierbyen sentrum ble åpnet i 
1990. Etter dette tok byggeaktiviteten seg opp igjen. De siste tiårene har gammel bebyggelse i stor grad 
blitt revet, og nye bygg er oppført med leiligheter og butikklokaler. Denne utviklingen pågår fortsatt.  

 

 

 



 

21 
Lierbyen 2030: Planprogram for områderegulering 

 

Gamle Hegg skole har siden 1984 vært tilholdssted for ungdom, og har i mange år fungert som 
rockeverksted. Nå videreutvikles området med et større mangfold av aktiviteter for ungdom, både inne og 
ute.  

3.4 Stedsrom og park 
Lierbyen består av mange åpne stedsrom med ulik størrelse og karakter og grad av fysisk omramming. 
Flere av disse er i dag brukt til flateparkering. I kjerneområdet av sentrum er det klare romdannelser i 
noen av gateløpene, mens dette i stor grad mangler i resten av sentrum da bebyggelsen i liten grad er 
orientert mot gatene. Rådhusparken er det eneste større, opparbeidede offentlige grøntområde i 
sentrum og er et viktig samlende element. Parken sammen med torget foran rådhuset fungerer som 
viktige offentlige rom i sentrum. Rådhusparken er opparbeidet med et amfi, en lekeplass og 
oppholdsareal. Torget ved rådhuset er det sentrale byrommet i Lierbyen, og er et fleksibelt plassrom for 
ulike arrangement. Ved ungdomshuset V2 ligger Tufteparken Gamle Hegg. Denne består av en rekke 
treningsapparat og er et tilbud til alle i Lier som ønsker et gratis og uorganisert styrketreningstilbud i 
friluft.  

3.5 Landskap og grøntstruktur 

 

Rådhusparken. Foto: Lier kommune. 

Grøntstrukturen kan defineres som nettverket av store og små naturpregede områder i byer i Lierbyen. 
Dette inkluderer både hager og fellesarealer i boligområder og store natur- og kulturlandskapsområder 
rundt bebyggelsen.  

På Lier bygdetun kan du oppleve kommunens lokalhistorie 
i et levende miljø. Når alle husene er gjenreist vil området 
fremstå som et helhetlig samfunn. Dette er unikt i Norge. 

Lierdagene arrangeres i Lierbyen annethvert år, og 
trekker mye folk. Foto: Erik Modal 
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Jordbrukslandskapet som omkranser Lierbyen er en viktig del av Liers identitet. Lierbyen grenser mot 
jordbrukslandskap på flere sider, og det vil være viktig a bevare kontakt i form av siktlinjer til disse 
områdene. 

Lierelva ligger som en grønn ryggrad i tettstedet. Det er viktig å bevare elv og vegetasjonssoner som et 
helhetlig naturmiljø. Lierelva har i dag litt begrenset bruksverdi, noe som skal endres på ved bedre 
tilrettelegging av i form av lengre strekning sti og flere fiskeplasser. Andershaugen ligger i tilknytning til 
grøntdraget langs elva.  

Grøntområdene rundet Gamle Hegg skole og Hegg skole har også en viktig funksjon i Lierbyen. 
Heggtoppen har et grøntareal som er lite brukt i dag, men som har et stort potensial for de som bor i 
området. 

3.6 Trafikk og mobilitet 
3.6.1 Dagens gatesystem 
Utviklingen av Lierbyen gjennom de siste 70 årene har som så mange andre steder skjedd på bilens 
premisser. Eksisterende ferdselsårer er blitt ombygd og nye veier er blitt utformet for optimal 
kjørekomfort. Tidligere jordbruksareal, hager og grøntområder er, etter hvert som behovet meldte seg, 
blitt gjort om til parkeringsplasser. Resultatet er som vi ser i dag et grått, fragmentert og oppstykket 
sentrum, godt tilpasset bilbruk, men med lav attraktivitet for fotgjengere, opphold og byliv. 

Hovedatkomsten til Lierbyen i dag er med bil fra rundkjøring mellom Vestsidevegen og Rv 285-
Ringeriksvegen og ligger nord for sentrum. Rundkjøringen er utformet på en måte slik at biltrafikken har 
gode forhold og går raskt der. På dette punktet er det et brudd i sykkelveinettet, og det er flere som 
krysser over i plan heller enn gjennom eksisterende overgang.  

Fra rundkjøringen er det kort avstand og god kontakt med sentrumskjernen. Adkomsten ved Heggtoppen 
betjener kun de sørlige delene av sentrum. Avkjøringen ligger i en sving, og det er ingen kontakt med 
sentrumskjernen før en har passert Heggtoppen og nærmer seg krysset med Kirkevegen. Fra Frogner 
ledes trafikken mot Lierbyen ned til omkjøringsvegen. Hegsbroveien nord for Hegg bro betjener bare 
lokaltrafikk fra boliger i nordre de! av sentrum da det er en blindveg. 

Kjøregatene i Lierbyen kan deles inn i fire kategorier etter hvilken funksjon de har. Den ene typen er 
hovedgater med parkering, som har en kombinert transport/ parkeringsfunksjon. Herunder kommer 
Vestsidevegen, Bruvegen og deler av Hegsbroveien i nord. Den andre typen er hovedveger uten parkering. 
Disse vegene har en ren transportfunksjon, og Hegsbroveien i sør hører inn under her. Den tredje typen er 
underordnete gater med gjennomkjøring og disse har primært en adkomstfunksjon, som Kirkevegen og 
Heggtoppen. 

Den siste typen er underordnete veger uten gjennomkjøring, men med adkomstfunksjon. De fleste gatene 
i Lierbyen hører inn under her og det er i hovedsak snakk om adkomst til boliger. 

3.6.2 Trafikktall 
På SVV vegkart.no er det registrert en trafikkmengde på 10 000 ÅDT målt i 2019 på Fv. 285 Ringeriksveien 
på strekningen mellom rundkjøringen på Heggtoppen og rundkjøringen til Lierbyen ved Lierelva i nord. 
Trafikktall fra 2014 viser en ÅDT på 3400 ÅDT i Hegsbroveien og 2000 ÅDT Bruveien. Det forventes at det 
kan hentes ut nye tall fra et tellepunkt nær Hegg skole i nærmeste fremtid.  

3.6.3 Parkering 
Det er stort omfang av overflateparkering, både i gate og som flateparkering ved ulike målpunkt. 
Parkeringsdekningen i sentrumsområdet er høy, det er estimert å være mer enn 400 p-plasser i eller i nær 
tilknytning til det sentrale området.  I dag har disse plassene en lite effektiv utnyttelse da de i stor grad 
benyttes til langtidsparkering for de som jobber i sentrum. Det er i dag parkeringsgater i Bruvegen, 
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Vestsidevegen, tverrforbindelsen og Hegsbroveien nord. Ved Hegg skole og Heggtoppen er det i tillegg 
store flateparkeringer.  

Både handelsstanden og besøkende til er opptatt av at det er behov for å omorganisere 
parkeringstilbudet. I dag kan det være vanskelig å finne en parkeringsplass da mange som jobber i 
Lierbyen parkerer på plasser som burde vært forbeholdt besøkende til handel og tjenestetilbud. 

3.6.4 Kollektivterminal Vestsidevegen/Bruvegen  
Det er anlagt kollektivterminal i krysset 
Vestsidevegen/ Bruvegen. Bussene har 
gjennomkjøring i sentrum via Vestsidevegen og 
Hegsbroveien (syd)/ Kirkevegen. Lierbyen 
bussterminal er i dag et viktig byttepunkt for 
kollektivreisende i kommunen, og inngår med det i 
hverdagsreisene til mange av kommunenes 
innbyggere. Dagens plassering innbyr i liten grad til 
opphold og gode reiseopplevelser. 

 

 

 

3.6.5 Gående og syklister 
Lier kommune har allerede i dag et godt utbygd gang- og sykkelveinett, med unntak av hovedrutene 
gjennom Lierbyen sentrum. Gatesystemet i sentrumskjernen består av gater med fortau.  
Tilretteleggingen for fotgjengere, byliv og opphold i og gjennom Lierbyen sentrum er i dag noe mangelfull. 
Grå flater, parkering og udefinerte utflytende byrom innbyr ikke til opphold, og gjør det lite attraktivt å gå 
i sentrum. Det er dårlig lesbarhet og manglende tilrettelegging for gående i sentrum. Flere 
fotgjengeroverganger mangler markering og veikryssene er uoversiktlige.  

Det er ingen spesiell tilrettelegging for sykkel gjennom sentrumskjernen. Sør og nord for sentrumskjernen 
er det utbygd gang- og sykkelvei, men denne er ikke koblet på sentrumsområdet. I tillegg er utfordringer 
knyttet til trafikksikre koblinger over riksveien. I dag går det en liten undergang og en smal overgang/bro 
over Ringeriksveien som er utfordrende for samhandling mellom gående og syklist.  

En annen utfordring er i store deler av sentrumskjernen parkerte biler som rygger ut i veien skaper 
konflikter med syklistene. Gateparkering i sentrum er i hovedsak løst som skråparkering og vinkelrett 
gateparkering.  

3.7 Barn og unges interesser 
Gjennom strategiarbeidet og som del av Hjertesoneprosjekt for Hegg skole har det blitt gjennomført 
medvirkningsprosesser med barn og unge. I disse prosessene har det fremkommet at barn og ungdom 
ved skolene i Lierbyen opplever at det er korte avstander i Lierbyen og går og sykler mye i sin hverdag. 
Når det gjelder aktiviteter ønsker barn og ungdom ønsker seg en kafe som ikke er så dyr og flere 
arrangementer i Lierbyen. De har konkret forslag om flere dager med åpen hall og steder å møtes 
uformelt og å vente mellom aktiviteter. I tillegg kom medvirkningsarbeidet med konkrete innspill om flere 
og større lekeplasser for litt større barn. Lekeplassen på torget oppleves for liten med få og lite 
utfordrende lekeapparater. Lekeplassen på Hegg oppleves bedre. I 2019 ble det som en del av et 
Hjertesoneprosjekt for Hegg skole gjennomført en barnetråkkregistrering. Resultatene fra denne 
registreringen viste at trafikken i Hegsbroveien ble oppfattet som både utrygg og negativ. Spesielt ble 
området rundt rundkjøringen trukket fram. Elevene fortalte om flere bilister som kjører fortere enn 
fartsgrensen på 30 km/t på veiene rundt skolen. 

Lierbyen bussterminal. Foto: Kjartan Askim 
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4. Konseptvalg for Lierbyen  

 

4.1 Identitet og tilhørighet 
Lierbyen skal være et levende og inkluderende kommunesenter 

Lierbyen er kommunesenteret i Lier kommune. Kommunesenteret skal fungere som et samlende og 
inkluderende midtpunkt i kommunen som skaper tilhørighet til bygda og felles identitet for alle Liunger. 
Lierbyen skal oppleves som et attraktivt sted for alle innbyggere. God aldersvennlig stedsutvikling i 
Lierbyen er viktig, og handler om å utvikle fysiske miljøer som er gode for alle, barn, unge, voksne og 
eldre.  

Lierbyen skal foredle sitt tettstedspreg og historie 

Det skal tilrettelegges for at flere mennesker skal kunne bo i og besøke Lierbyen sentrum. Dette skal bidra 
til økt aktivitet, handel og annen næringsutvikling. Lierbyen skal ikke utvikles bymessig, men opprettholde 
sitt tettstedspreg - for å bygge opp under Lier sin grønne og landlige identitet. Dette skal likevel ikke være 
til hinder for utvikling og modernisering. Videre utbygging må derfor ivareta balansegangen mellom å 
ivareta Lierbyens særpreg og historiske forankring, med behovet for tilstrekkelig tetthet som prioritert 
utviklingsområde og kollektivknutepunkt. 

Lier er en betydelig matprodusent i nasjonal sammenheng – særlig innen hagebruk – og er landets største 
veksthuskommune. Lierdalen har et særlig vakkert kulturlandskap, med Lierelva som hovedpulsåren. Lier 
har også et variert friluftslivstilbud av svært høy kvalitet, sommer som vinter. Dette gjør Lierdalen til et 
fantastisk sted å oppsøke. Økt besøk til Lierbyen vil være en viktig driver for å etablere et levende tettsted. 
Lierbyen skal fungere som et utgangspunkt for et bredt spekter av opplevelser, med et særlig fokus på mat, 
kultur og natur. 

Gamle Lier stasjonsområde og andre stedsforankrende elementer tas i bruk som en identitetsbærende 
ressurs 

Lierbyen var fram til 1872 ei spredtbygd jordbruksgrend. Et vadested over Lierelva som den gang het 
Hegsaa lå her, hvor det seinere ble bygd en bro. Vadestedet la grunnlaget for Kongeveiens trasé og 
Paradisbakkene. Hegsbro er eneste gjenværende bygning fra tiden før stasjonsbyen ble etablert og må 
løftes frem som en del av stedets kulturarv. Kongeveien og andre kulturhistoriske elementer med 
betydning for Lierbyens historiske utvikling skal søkes tatt i bruk i stedsutviklingen.  

Jernbanen skapte stasjonsbyen Lierbyen. Lier stasjon ble åpnet i 1872, men det var først med Lierbanen i 
1904 at området rundt Lier stasjon ble et knutepunkt og etter hvert et bygdesentrum. Få år senere bygde 
kommunen sitt første kommunehus på Haugestad. Stasjonen, Meieriet og Haugestad med tilhørende 
bygninger er derfor en viktig del av bygdas identitet, og skal tas i bruk som en identitetsbærende ressurs. 
Området bør aktiviseres og kobles tettere opp mot sentrumskjernen.  

 

Lierbyen skal ha et sentralt samlingspunkt  
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Kommunesenteret skal ha et hovedsamlingspunkt med nærhet til rådhuset der innbyggere og besøkende 
kan møtes, handle og holde arrangementer. En slik møteplass kan også ha en demokratisk funksjon. 
Samlingspunktet skal utformes med høy kvalitet, og ny bebyggelse skal ha høy kvalitet for å bidra til en 
god innramming.  

Det grønne biblioteket - for barn og alle andre 

Lier bibliotek er Liers hovedbibliotek, og flyttes ned på gateplan i hjertet av sentrum, noe som vurderes 
som et sentralt stedsutviklingsgrep. Dette aktiviserer uterommene, og vil være et trekkplaster for alle 
innbyggere. Rådhuset og biblioteket samlokaliseres for å tilrettelegge for sambruk, synergier og flere 
sosiale møter. Bygningen erstatter rådhusets sørlige fløy, slik at Rådhusparken fungerer som en utvidelse 
av biblioteket.  

«Det grønne biblioteket - for barn og alle andre» knytter seg tett opp til Liers egenart, hvor 
matproduksjon, grønn verdiskaping og natur står sentralt. Det grønne biblioteket skal søke å bli et 
bindeledd mellom innbyggere og matnæringen. Den andre hovedretningen i konseptet, «For barn og alle 
andre» signaliserer at det er avgjørende med en satsing på en ny barneavdeling, samtidig som dagens 
gode basistjenester fortsetter inn i den nye satsingen. 

Rådhuset utvikles til et framtidsretta og åpent hus 

Rådhuset skal være en attraktiv arbeidsplass som stimulerer til samfunnsinnovasjon, og skal utvikles til en 
framtidsretta bygning. Rådhuset er en viktig demokratisk institusjon, og skal oppleves som en åpen og 
inviterende bygning. Bygningen fungerer i dag som en barriere mellom handelsområdet ved Meierigården 
og Fosskvartalet/Bakerikvartalet, og er generelt en svært lukket bygning. Det etableres tverrforbindelser 
som kopler de to handelsområdene sammen på en god måte, og bygningen gjøres mer åpen og 
innbydende. 

Uteområdene tilknyttet V2 videreutvikles som en aktivitetspark 

Ungdomshuset V2 videreutvikles som et allsidig aktivitetshus for ungdom. Uteområdene har et stort 
potensial for økt bruk, og utvikles til et område for kultur- og fritidsaktiviteter. Området skal ha et 
hovedfokus på ungdom, men skal også fungere som en folkepark hvor ulike generasjoner møtes.  

4.2 Sentrumsvekst 
Lierbyen inndeles i tre soner med ulik grad av tetthet 

En viktig premiss for å legge til rette for både en ønsket stedsutvikling og en forutsigbar situasjon for 
utvikling er å legge tydelig fokus på prioriterte områder i planen. Utbygging skal skje gjennom 
transformasjon og mer effektiv arealbruk innenfor gjeldende byggeområder. Det etableres tre soner som 
blir retningsgivende for ulik grad av utnyttelse, BRA/BYA og gesimshøyder. 

For å utvikle Lierbyen til et attraktivt kommunesenter, er det avgjørende å konsentrere innsatsen og 
investeringer innenfor et mindre geografisk område. Områdene nærmest kollektivknutepunktet skal derfor 
ha den høyeste utnyttelsesgraden og byggehøyde. Sentrumsfunksjoner som forretning, kontor, 
tjenesteyting og annen publikumsrettet aktivitet konsentreres hovedsakelig innenfor en avgrenset 
sentrumskjerne – sammen med boligbebyggelse. Sentrumskjernen (sone 1) defineres som triangelet 
Vestsideveien, Bruveien og Hegsbroveien.  

Sone 2 grenser til sone 1 i sørlig retning. Her skal sentrumsfunksjoner i mindre grad kunne etableres. 
Utnyttelse og byggehøyde skal som hovedregel være lavere enn i sentrumskjernen. Sone 3 ligger nord og 
sør for sone 1 og 2, og skal som hovedregel ha lavere utnyttelse og byggehøyde.  
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Heggtoppen kan betraktes som en egen sone da den ligger adskilt fra sentrum, både avstand og terreng, 
samtidig som det har endel sentrumsfunksjoner. Heggtoppen kan videreutvikles som et mindre 
handelssenter og lokal møteplass. 

Publikumsretta funksjoner skal søkes lokalisert til Lierbyen 

Lierbyen skal være et relevant sted å oppsøke. Lierbyen er bygdas kollektivknutepunkt, og gjør det enkelt 
for alle å komme seg hit. Innbyggere uten god tilgang til personbil er særlig viktige å ivareta. Ved at flere 
offentlige funksjoner lokaliseres til Lierbyen, vil aktiviteten og handelen øke i omfang, det bygges opp under 
et godt kollektivtilbud, og kapasiteten i bygningsmassen kan utnyttes på en bedre måte gjennom sambruk. 
Publikumsretta funksjoner som betjener kommunens innbyggere skal derfor søkes lokalisert til Lierbyen 
sentrum. Dette gir innbyggerne enkel tilgang til offentlige funksjoner, og styrker samhandlingen mellom 
ulike sektorer. Stedbundne tjenester og tjenester som skal ytes etter prinsippet om nærhet til brukerne, 
skal lokaliseres nær der folk bor. 

Nye næringsarealer bør lokaliseres i tilknytning til de eksisterende med tanke på å sikre korte avstander og 
gjensidig nytteeffekt. Det vil være viktig a sikre nok areal for fremtidig næringsutvikling i Lierbyen. Behovet 
for nye arealer henger imidlertid sammen med grad av fortetting og ombruk innenfor eksisterende 
næringsarealer. 

4.3 Sy sammen sentrum 
Grønn ring med Rådhusparken som det grønne hjertet 

Grøntstrukturen et vesentlig strukturerende element i Lierbyen. Rådhusparken og Heggtoppen er viktige 
parkområder som må sikres. Grøntdraget langs Lierelva og Andershaugen er viktige rekreasjons- og 
naturområder og bør også bevares. Det etableres en grønn turvei som rammer inn sentrum og som kobler 
sentrum sammen med tilgrensende natur- og jordbrukslandskap. Det er særlig avgjørende at Lierelva 
knyttes sammen med sentrum på en god måte. Rådhusparken styrkes som byens grønne hjerte. 
Gandforbindelser tilrettelagt for effektive hverdagsreiser kobler sammen ulike deler av sentrum. Grønne 
områder skal søkes aktivisert. 

Aktive og åpne fasader mot gateplan i sentrumskjernen 

Lierbyen skal oppleves som et sammenhengende sentrumsområde. Aktive fasader kan legge til rette for 
god sammenheng mellom bygg og uterom, og medvirker til opplevelsen av et levende og aktivt sentrum. 
Særlig innenfor sentrumskjernen skal det gjøres nødvendige grep som aktiviserer 1. etasje ut mot gateplan. 

Omkringliggende boområder knyttes sammen med sentrum 

Det er tre sentrale forbindelseslinjer inn til Lierbyen sentrum. Aksene Heggtoppen via Hegg skole med Lier 
Kulturscene og ungdomshuset V2 (Gamle Hegg skole), Eikenga og Haugestad via kulturmiljøet rundt 
Gamle Lier stasjonsområde og aksen fra Lierbyen ungdomsskole/Fosshagen sykehjem knyttes sammen 
med sentrum på en god måte. Lierdalens grønne preg skal søkes integrert i sentrum. 

4.4 Grønn mobilitet 
Sentrale gater utformes på de gåenes premisser 

Det skal være attraktivt å oppholde seg i Lierbyen. Gater, torg og møteplasser skal derfor tilrettelegges på 
de gåenes premisser med attraktive gang- og turforbindelser inn mot og rundt sentrum, flere snarveier og 
oppholdssoner alt satt sammen til et finmasket gangnett tilrettelagt for effektive hverdagsreiser, så vel 
som for opplevelsesrike spaserturer. Triangelet Vestsideveien, Hegsbroveien, tverrforbindelsen og 
Bruveien, området ved Lier stasjon og foran ungdomshuset V2 er prioriterte soner for gateliv. Det skal 
fortsatt sikres tilgang for varelevering og biltransport til boliger. Hovedatkomsten til Lierbyen, krysset 
Vestsideveien/Ringeriksveien, skal ha en utforming som ivaretar trafikksikkerheten. 
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Sammenhengende sykkelveinett 

Lier har et forholdsvis godt utbygd sykkelveinett, men ikke gjennom Lierbyen sentrum. Det skal derfor 
tilrettelegges for god sykkeltransport på utvalgte hovedruter gjennom sentrum for å binde sammen 
Lierbyens ulike deler. Generelt skal det oppleves som attraktivt og trygt å sykle for alle aldersgrupper i 
Lierbyen. 

Det etableres et helhetlig kollektivknutepunkt 

Lierbyen er et sentralt knutepunkt for store deler av kommunen. Lierbyen bussterminal skal utvikles til et 
mer effektivt, brukervennlig og helhetlig knutepunkt, og skal fungere som en inngangsport til 
kommunesenteret. Tilstrekkelig nærhet til et fremtidig mobilitetshus er særlig viktig å ivareta ved valg av 
plassering. Nærhet til biblioteket er også viktig. Busstasjonen skal virke positivt på omgivelsene. Det skal 
også søkes å ta gode og nødvendige hensyn til funksjoner som terminering av busser, drosjeholdeplass, 
venterom, bagasjeoppbevaring, kiosk, toaletter og sjåførfasiliteter.  

En sentral plassering vil gi gode oppholdsmuligheter for de kollektivreisende og bidra til å befolke og 
berike Lierbyens byrom. Dialog med Viken har avdekket behov om kapasitet for to busser, samt én 
minibuss, i hver retning samt mulighet for forbikjøring for andre busser. I tillegg er det behov for 
termineringsplasser. Dette må ytterligere utredes i områdeplanen.  

Det etableres et mobilitetshus, og parkeringstilbudet omstruktureres 

Realisering av et parkeringshus er en nøkkel for å frigjøre arealer til bebyggelse, skape attraktive offentlige 
rom og et trygt tilbud for gående og syklende. Parkeringshuset skal plasseres i nærheten av 
inngangsporten til Lierbyen i krysset Vestsideveien/Bruveien for å gi korte avstander til sentrumstilbudene 
og forhindre unødig biltransport inn i sentrumssonen.  

Parkeringshuset skal ivareta funksjonen som et helhetlig mobilitetshus. Hensynet til de gående, syklende 
og kollektive transportløsninger skal tillegges størst vekt. Dette innebærer funksjoner som f.eks. 
ladestasjoner for bil og sykkel, bildelingsordning, sykkelparkering, sykkelverksted, hentestasjon for pakker, 
varetransport mv. Sammenhengen mellom bussterminalen og mobilitetshuset må ivaretas på best mulig 
måte.  

Parkeringstilbudet omstruktureres gradvis, og på en slik måte at det sikrer fortsatt god tilgjengelighet for 
de handlende og besøkende til sentrum. Gateparkering skal som hovedregel være langsgående for på en 
bedre måte å ivareta trafikksikkerheten og gi økt plass til gateliv. Omstruktureringen må skje i samarbeid 
med grunneiere og næringsdrivere. Vestsideveien skal vurderes stengt for gjennomgående biltransport 
for privatpersoner, slik at Rådhusparken og områdene i retning Meierigården i større grad blir et 
sammenhengende område for gateliv. 

Trafikkflyt gjennom sentrum – opprettholde tilgjengelighet for bil 

Lierbyen sentrum er i dag dominert av bil og parkering. I fremtiden 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 primærfremkomstmiddel er i endring. Dette medfører 
nødvendigvis også endringer i tettstedsbildet, ved at areal omdisponeres til fordel for økt tilrettelegging 
for opphold, gange, sykkel og kollektiv – samtidig som nødvendig tilgjengelighet for bil, varelevering og 
logistikk opprettholdes. For å få dette til er det viktig å kunne redusere bilen dominans i tettstedsbildet 
ved å fjerne flateparkering og redusere mengden gateparkering. 
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5. Alternativsvurderinger  
 

5.1 Trafikkflyt gjennom sentrum 
Det skal i områdeplanen vurderes alternativer for trafikkflyt gjennom sentrum. Dette inkluderer varianter 
av trafikale løsninger som kan inkludere omdisponering av gateløp til en-veis og toveis-trafikk.  

5.2 Gateterminal – busstasjon 
I arbeidet med områdeplanen må det vurderes om dagens kollektivtrase og holdeplass-struktur skal 
beholdes. Det skal i områdeplanen vurderes følgende alternativer for plassering av ny gateterminal: 

5.2.1 Alt. 1 – I Vestsidevegen: Lierbyen bussterminal nært opp til dagens lokalisering 
Alternativ der bussterminalen plasseres innenfor sentrumskjernen, og hvor Vestsideveien fortsatt 
benyttes som busstrase. Samspillet mellom bussterminal, rådhus og bibliotek synliggjøres. 

5.2.2 Alt. 2 – I Bruveien: Lierbyen bussterminal flyttes 
Alternativ der bussterminalen plasseres innenfor sentrumskjernen, men hvor Vestsideveien ikke lenger 
benyttes som busstrase. Samspillet mellom bussterminal, rådhus og bibliotek synliggjøres 

5.3 Mobilitetshus 
I arbeidet med områdeplanen må det vurderes alternativer for hvor mobilitetshus skal plasseres. 
Plassering av mobilitetshuset må sees i nær sammenheng med plassering av bussterminal for å sikre gode 
synergier mellom de disse funksjonene. Følgende alternativer skal vurderes: 

5.3.1 Alt. 1 – I Vestsidevegen 
Alternativ der mobilitetshuset plasseres innenfor sentrumskjernen, tett opp mot plasseringen til dagens 
busstasjon syd for Bruveien. Samspillet mellom mobilitetshus, bussterminal, rådhus og bibliotek 
synliggjøres. 

5.3.2 Alt. 2 – I Bruveien 
Alternativ der mobilitetshuset plasseres innenfor sentrumskjernen, ved dagens parkeringsplass nord for 
Bruveien. Samspillet mellom mobilitetshus, bussterminal, rådhus og bibliotek synliggjøres. 
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6. Utredningstemaer / virkninger av planen  
6.1 Utredningsnivå og metode 
Dette kapitelet omhandler utredningsbehov i forbindelse med områdeplanen for Lierbyen. Enkelte 
temaer kan ha vesentlig betydning for miljø og samfunn og skal derfor konsekvensutredes. Temaer dette 
gjelder er listet opp i tabell under i høyre kolonne og omtales videre i kapittel 6.3 til 6.6. Andre temaer er 
vurdert som viktige å belyse og undersøke i planbeskrivelsen, disse er omtalt i kapittel 6.7. De ulike 
temaene er oppsummert i tabellform i kapittel 6.8. 

Tabellen under viser en oversikt over de ulike hovedtema og undertema som er relevante for utredning.  

 

HOVEDTEMA UNDERTEMA UNDERSØKE/VURDERES I 
OMRÅDEREGULERINGSPLANEN 

EGEN KONSEKVENSUTREDNING 

1.Tettstedsutvikling 
og samfunn 
 

Stedsrom og 
bebyggelse 

Beskrives og vurderes  

Grønnstruktur og friluftsliv Beskrives og vurderes  
Kulturminner/-miljø  For alle alternativer 

 
Arealbruk Beskrives og vurderes - 

Kommunens arealbehov 
 

Barn og unges 
interesser 

 For alle alternativer 

Folkehelse Beskrives og vurderes  

2. Trafikk og 
mobilitet 
 

Biltrafikk gjennom 
Lierbyen 

 For alle alternativer. Alternativer 
vurderes med varianter av * og ** 

 
Gateterminal* Inngår i varianter av utredning 

biltrafikk, beskrives og vurderes 
i planbeskrivelse 

 

Gang- og sykkeltrafikk Inngår i varianter av utredning 
biltrafikk, beskrives og vurderes 

i planbeskrivelse 

 

Parkering for bil og 
sykkel** 

Inngår i varianter av utredning 
biltrafikk, beskrives og vurderes 

i planbeskrivelse 

 

Tilgjengelighet og logistikk Beskrives og vurderes  

3. Teknisk 
infrastruktur  

  Utredes for endelig planforslag 
 

4. Miljø, risiko og 
sårbarhet   
  

Transportbehov, 
energibruk og 

energiløsninger 

Beskrives og vurderes  

Naturmangfold og 
vannmiljø 

 For relevante alternativer 

Jordbruk  For relevante alternativer 
 

Støy  For alle alternativer 
Grunnforurensning  Utredes for endelig planforslag 

Grunnforhold Beskrives og vurderes  
Flom  Utredes for endelig planforslag 

Risiko og 
sårbarhetsanalyse 

 Leveres som egen rapport hvor alle 
alternativer vurderes 

5. Økonomiske 
forhold 

 Beskrives og vurderes  
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Konsekvensutredningene skal være tilpasset plannivået og være relevant i forhold til de beslutninger som 
skal tas. Alle delutredninger skal ha et konkluderende sammendrag som skal settes inn i planbeskrivelsen. 
For hvert tema skal det gis en kort redegjørelse for datagrunnlaget og metodene som er brukt for å 
beskrive virkningene.  

Det skal også vurderes behovet for nærmere undersøkelser før gjennomføring av planen eller tiltaket 
samt undersøkelser og tiltak med sikte på å overvåke og klargjøre de faktiske virkningene av planen eller 
tiltaket. Det skal gis forslag til hvordan dette kan gjennomføres. Influensområde for ulike virkninger skal 
defineres på en entydig måte og kartfestes. 

6.2 Null-alternativet- referansealternativet 
Planen skal redegjøre for konsekvensene av å ikke gjennomføre tiltaket – det såkalte nullalternativet. Ofte 
blir nullalternativet definert som at området blir bygget ut i samsvar med gjeldende reguleringsplan. Her 
vil dette innebære at gjeldende reguleringsplaner innenfor planområdet blir realisert. Da mye av dette 
plangrunnlaget for Lierbyen er gammelt fremstår det som et urealistisk alternativ å legge gjeldende 
reguleringsplaner til grunn. Dette er også noe av grunnen til at områdereguleringsarbeidet er startet opp. 
Nullalternativet blir derfor her satt lik dagens situasjon. 

6.3 Tettstedsutvikling og samfunn 
6.3.1 Kulturminner/ kulturmiljø 
Følgende skal utredes med hensyn til kulturminner og kulturmiljø:  

 Sammenstilling av kjent kunnskap om kulturminner.  
 Bidrar alternativet til å sikre viktige lokale, regionale eller nasjonale kulturmiljøer som er 

beskrevet i Lier kommunes kulturminneplan? 
 Avklare behov for hensynssoner for å sikre kulturminner/kulturmiljøer. 
 Siktlinjer til kulturlandskapet - opp til Haugestad. Siktlinjer til Undersrud, Tranby/Fosskollen. 

6.3.2 Barn og unges interesser 
Følgende skal utredes med hensyn til barn og unge: 

 Redegjøre for arealer som i dag brukes av barn og unge. 
 Vurdere om området har tilstrekkelig med arealer med tilbud til barn og unge, uorganisert lek og 

aktivitet, torg og parkarealer. 
 Se på områdenes sammenheng og status, og vurdere behov for ytterligere 

områder/sammenhenger og sikring av arealer. 
 Det skal utredes trafikksikker og sammenhengende trygg skolevei for alle elever som må ferdes 

gjennom Lierbyen for å komme til Hegg og Lierbyen skoler. (Vedtatt av formannskapet ved 
utleggelse til offentlig ettersyn, men punktet passer bedre under 6.7.2) 
 

6.4 Trafikk og mobilitet 
6.4.1 Biltrafikk gjennom Lierbyen 
Følgende skal vurderes med hensyn til biltrafikk:  

Trafikale konsekvenser av planforslaget, inkl. redegjørelse for reisemiddelfordeling og nødvendige tiltak 
på overordnet veisystem. 

 Utforming og bruk av gatenett 
 Vurdere om kjøremønster, kjøreveinett og kryssløsninger er tilpasset den fremtidige 

plansituasjonen (for eksempel omdisponering/stenging av trafikk, enveiskjøring, toveiskjøring, 
prioritert mobilitetsform) 
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 Vurdere om kjøremønster, kjøreveinett og kryssløsninger bygger opp under planens hensikt 
 Trafikksikkerhet 
 Trafikkberegninger /trafikkanalyse 

 

6.5 Teknisk infrastruktur 
Temaet omfatter teknisk infrastruktur ut over trafikk. Følgende skal utredes med hensyn til teknisk 
infrastruktur og skal utredes for endelig planforslag:  

 Vurdere overordnet situasjon og kapasitet på vann, inkludert brannvannskapasitet, og 
Avløpssystemet ved eventuelle varianter av arealbruk. Avklare eventuelle tiltak og rekkefølge. 

 Vurdere om det skal stilles krav til blågrønn faktor. 
 Redegjøres for løsninger for håndtering av overvann, og tilpasning til framtidige klimaendringer. 

 

6.6 Miljø, risiko og sårbarhet 
6.6.1 Naturmangfold og vannmiljø 
Følgende skal utredes med hensyn til naturmangfold – og kun for relevante alternativer:  

 Sammenstilling av kjent kunnskap om naturverdier.  
 Avklare behov for hensynssoner for å sikre naturmangfold. 
 Sammenstilling av kjent kunnskap om vannforekomster.  
 Vurdere alternativet/-enes påvirkning på vannforekomster mht. fysisk inngrep og mulig endring i 

økologisk og kjemisk tilstand. 

6.6.2 Jordbruk  
Følgende skal utredes med hensyn til jordbruk – og kun for relevante alternativer:  

 Hva er alternativets arealbeslag av dyrka og dyrkbar mark? 
 Hvilke hensyn kan iverksettes for å redusere påvirkning på jordbruksareal? 

6.6.3 Støy  
Følgende skal utredes med hensyn til støy:  

 Beregne støynivåer på et gitt framtidstidspunkt basert på en begrunnet trafikkutvikling og 
planforslagets løsninger 

 Utrede hvilke føringer støy og luftkvalitet legger for utviklingen av området - fra veitrafikk E18 og 
Ringeriksveien  

 Vurdere om deler av området bør være et avviksområde med tanke på støy og luftkvalitet pga. 
status som lokalt sentrum og knutepunkt. 

 Vurdere om det er grunnlag og mulighet for å avsette stille soner på verdifulle rekreasjonsarealer. 

6.6.4 Flom 
Følgende skal utredes med hensyn til flom:  

 Vurdere flomsoner og flomforebyggende tiltak 
 Lierelva ved flom 
 Avklare behov for hensynssone fare for flom og krav til oppfølgende undersøkelser, 

dokumentasjonskrav og eventuelt rekkefølgekrav.  

6.6.5 Risiko og sårbarhet  
Gjennomføre Risiko- og sårbarhetsanalyse i henhold til veileder fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap (DSB).  
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6.7 Temaer som skal undersøkes og vurderes i planbeskrivelsen 
6.7.1 Tettstedsutvikling og samfunn 
Stedsrom og bebyggelse 

Utvikling og forsterkning av gode byrom, samt dimensjonering og plassering av ny bebyggelse, er et 
vesentlig tema i planen. Følgende skal utredes med hensyn til stedsrom og bebyggelse innenfor de ulike 
delområder/soner i planen: 

 Hvilke arealer er tilgjengelige for utbygging? 
 Hvilke utviklingsmuligheter finnes?  
 Fordeling av byggehøyder og utnyttelse i delområder 
 Arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet 
 Plassering av bygg, overganger mellom bygning og steds-/gaterom – åpne fasader 
 Kan parkeringsarealer på bakken vurderes som framtidig utbyggingsområder? 
 Hvilke begrensninger ligger i tid? 
 Vurdere eiendomsstrukturen. 
 Bevaring, gjenbruk og ombruk av eksisterende bygg  

Grøntstruktur og friluftsliv 

Følgende skal utredes med hensyn til grønnstruktur og friluftsliv: 

 Sikrer alternativet opprettholdelse av eksisterende grønnstruktur eller etablering av ny 
grønnstruktur? Vurdere kvaliteten på disse grønnstrukturområdene.  

 Sikres gode forbindelser til rekreasjonsarealer? 
 Er det behov for ny grønnstruktur og/eller nye forbindelser? 
 Er det behov for å sikre grønnstruktur gjennom plankart og bestemmelser? 
 Hvordan kan Lierelva utvikles til et tur- og rekreasjonsområde? 
 Etablering av Elvesti – hvor har den best utgangspunkt for aktiv bruk? 
 Er det øvrige friluftsinteresser som blir påvirket av planforslaget og kan planforslaget tilrettelegge 

for bedre friluftslivmuligheter rundt tettstedet? 

Arealbruk 

Områdeplanen må vurdere avgrensing av publikumsrettede funksjoner på bakkeplan. Det må vurderes 
hvordan de øvrige gatene kan bli attraktive uten at de har publikumsrettede funksjoner.  

Følgende skal utredes med hensyn til arealbruk – offentlig og privat: 

 Sambruk og effektivisering av arealbruk 
 Hvordan midlertidige funksjoner kan brukes som et ledd i modningsprosess og bidra til effektiv 

arealbruk. 
 Fleksibilitet i arealbruk på første etasje/gateplan 
 Omfang og lokalisering av publikumsrettede funksjoner i sentrumsområdet  

Offentlig arealbehov 

 Kommunale arealbehov i planområdet: Det skal også vurderes behov for å legge til rette for 
offentlig tjenesteyting i sentrum, og settes av arealer til dette. 

 Vurdere framtidige behov for sosial infrastruktur – som offentlige barnehager, skoler, helse- og 
velferdstjenester, spesialboliger og kulturarenaer. 

 Hva er kapasiteten for dette per i dag, hva kan påvirke behovet og hvilke behov er det for å sikre 
områder til offentlig tjenesteyting. 
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 Lokalisering og utforming av biblioteket skal synliggjøres, samt eventuelle forslag til hvilke 
funksjoner som kan samlokaliseres med biblioteket. 

Næringsliv og handel  

 Vurdering av hvor mye handelsareal og annet næringsareal Lierbyen bør ha i forhold til 
befolkningsgrunnlag, vurdert ut ifra ulike framtidsscenarioer.  

 Vurdere fordeling og lokalisering av forretningsareal innenfor planområdet. 
 Beregne hvordan ulike mengder handels- og næringsarealer påvirker trafikken inn i området. 

 

Folkehelse 

Følgende helsemessige og sosiale konsekvenser skal vurderes med hensyn til folkehelse: 

- Bidrar konsept for Lierbyen til aldersvennlig stedsutvikling med synergier mellom aldersgrupper 
- Bidrar konsept for Lierbyen og det ønskede planforslaget en tilrettelegging fysisk aktivitet, for å 

kunne bevege seg mer til fots og på sykkel 
- Bidrar konsept for Lierbyen og det ønskede planforslaget til gode møteplasser 
- Bidrar konsept for Lierbyen og det ønskede planforslaget til trygghet i forhold til trafikk og 

kriminalitet 
- Bidrar konseptet til tilgjengelighet for alle/ universell utforming 

 

6.7.2 Trafikk og mobilitet 
Kollektivtrafikk – gateterminal 

Planens virkning på kollektivtrafikken skal beskrives. 

Det skal legges til grunn en økt satsing på kollektivtrafikk, og også at moderne og mer effektive prinsipp 
for trafikkavvikling blir innarbeidet (for eksempel elektronisk billettering, rasjonell og samordnet avvikling 
av kollektivtrafikken). Anbefalingene i kollektivutredningen skal legges til grunn. 

Følgende skal vurderes med hensyn til kollektivterminal: 

 om dagens kollektivtrase og holdeplass-struktur skal beholdes. 
 hvilke tiltak som er nødvendige for å kunne gjennomføre den foreslåtte kollektivterminalen 
 Behov for terminering av busser 
 Servicefasiliteter for sjåfører 
 Omfang av plasser etc.  

Parkering for bil og sykkel 

Følgende skal vurderes med hensyn til parkering for bil og sykkel: 

 Fremlegge forslag til prinsipper for parkering i området (for eksempel pendlerparkering, 
gjesteparkering, beboerparkering, korttidsparkering etc.) 

 Vurder parkeringstiltak som er tilpasset/underordnet tettstedslivet, med gode løsninger for 
gående og syklende, og minimal bruk av arealer på overflaten til parkering 

 Vurdere plassering og størrelse av mobilitetshus og parkeringshus 
 Vurdere innholdet i mobilitetshus og grad av sambruk som bygger opp om ønsket om å ta 

bærekraftige valg for mobilitet (for eksempel parkering sykkel/bil, gjesteparkering, delebil, 
ladepunkt el-bil, dagligvare etc.) 

 Vurdere alternativer til mobilitetshus, som kan ivareta det samme behovet 
 Tilrettelegge for sykkelparkering ved alle målpunkt 
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Gang- og Sykkeltrafikk  

Følgende skal utredes med hensyn til gang- og sykkeltrafikk:  

 Trafikksikker og sammenhengende trygg skolevei for alle elever som må ferdes gjennom Lierbyen 
for å komme til Hegg og Lierbyen skoler. 

 Sikrer alternativet et attraktivt og tydelig tilbud for gående og syklister? 
 Mangler noen forbindelser? 
 Vurdere behov for bedre sykkelkobling over riksveien. 

Tilgjengelighet og logistikk 

Følgende skal vurderes med hensyn til tilgjengelighet og logistikk: 

 Vurdere tilgjengelighet til sentrum og andre viktige målpunkt innenfor eller nær planområdet 
 Se mobilitet i sammenheng og balansere behov til de ulike trafikantgruppene; kollektiv sykkel 

gående og logistikk  

 

6.7.3 Miljø, risiko og sårbarhet 
Energiforbruk og energiløsninger 

Følgende skal vurderes med hensyn til energiforbruk og -løsninger: 

 Bidrar konseptet for Lierbyen og det ønskede planforslaget til grep som kan redusere 
energiforbruket 

 Bidrar konseptet for Lierbyen og det ønskede planforslaget til å legge til rette for større andel 
fornybar energi 

 Kan planen legge føringer for arealbruk, utbyggingsmønster og -metoder som er mindre 
energikrevende og bidrar til felles mål om reduserte utslipp? 

Grunnforurensing  

Følgende skal gjennomføres med hensyn til forurenset grunn:  

 Gjennomføre fase 1-kartlegging av planområdet for å registrere kjente områder med forurenset 
grunn eller potensiale for dette.  

 Vurdere behov for oppfølgende undersøkelser og krav om dette i bestemmelsene.  

Grunnforhold 

Følgende skal gjennomføres med hensyn til grunnforhold:  

 Vurdere områdestabilitet i henhold til NVEs krav til dette jf. veileder 2/2011 og 7/2014.  
 Avklare behov for hensynssone fare for skred og krav til oppfølgende undersøkelser, 

dokumentasjonskrav og eventuelt rekkefølgekrav.  

6.7.4 Økonomiske forhold 
Følgende kostnader skal vurderes i planen: 

Etablering av trafikkareal, herunder gang- og sykkelareal, kollektivareal, parkeringshus, mobilitetshus, 
grøntareal. 
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6.8 Oppsummering av utredningsbehov 
Tettstedsutvikling og samfunn 

UNDERTEMA UNDERSØKES/VURDERES I OMRÅDEREGULERINGSPLANEN KONSEKVENSVURDERES PRESENTASJONSFORM/ 
METODE 

Byrom og  
bebyggelse 
 
(innenfor de ulike 
delområder/soner i 
planen) 

- Hvilke arealer er tilgjengelige for utbygging? 
- Hvilke utviklingsmuligheter finnes?  
- Fordeling av byggehøyder og utnyttelse i delområder 
- Plassering av bygg, overganger mellom bygning og by-

/gaterom  
- Kan parkeringsarealer på bakken vurderes som 

framtidig utbyggingsområder? 
- Hvilke begrensninger ligger i tid? 
- Vurdere eiendomsstrukturen. 
- Bevaring, gjenbruk og ombruk av eksisterende bygg 

 Beskrivelser og 
illustrasjoner 
 

Grønnstruktur og  
friluftsliv 

- Sikrer alternativet opprettholdelse av eksisterende 
grønnstruktur eller etablering av ny grønnstruktur?  

- Vurdere kvaliteten på disse grønnstrukturområdene.  
- Sikres gode forbindelser til rekreasjonsarealer? 
- Er det behov for ny grønnstruktur og/eller nye 

forbindelser? 
- Er det behov for å sikre grønnstruktur gjennom plankart 

og bestemmelser? 
- Hvordan kan Lierelva utvikles til et tur- og 

rekreasjonsområde? 
- Etablering av Elvesti – hvor har den best utgangspunkt 

for aktiv bruk? 
- Er det øvrige friluftsinteresser som blir påvirket av 

planforslaget og kan planforslaget tilrettelegge for 
bedre friluftslivmuligheter rundt tettstedet? 

 Beskrivelser og 
illustrasjoner 
 
Blågrønn faktor kan 
vurderes som redskap 

Kulturminner og 
kulturmiljø 
 
(For alle 
alternativer) 

 - Sammenstilling av kjent kunnskap om 
kulturminner.  

- Bidrar alternativet til å sikre viktige 
lokale, regionale eller nasjonale 
kulturmiljøer som er beskrevet i Lier 
kommunes kulturminneplan? 

- Avklare behov for hensynssoner for å 
sikre kulturminner/kulturmiljøer. 

- Siktlinjer til kulturlandskapet - opp til 
Haugestad. Siktlinjer til Undersrud, 
Tranby/Fosskollen. 

Beskrivelser og 
illustrasjoner 
 

Arealbruk - Sambruk og effektivisering av arealbruk 
- Hvordan midlertidige funksjoner kan brukes som et ledd 

i modningsprosess og bidra til effektiv arealbruk. 
- Fleksibilitet i arealbruk på bakkeplan 
- Omfang og lokalisering av publikumsrettede funksjoner i 

sentrumsområdet 
- Kommunale arealbehov i planområdet: Det skal 

vurderes behov for å legge til rette for offentlig 
tjenesteyting i sentrum, og settes av arealer til dette. 

- Vurdere framtidige behov for offentlige barnehager, 
skoler, helse- og velferdstjenester, spesialboliger og 
kulturarenaer. 

- Hva er kapasiteten for dette per i dag, hva kan påvirke 
behovet og hvilke behov er det for å sikre områder til 
offentlig tjenesteyting. 

- Vurdering av hvor mye handelsareal og annet 
næringsareal Lierbyen bør ha i forhold til 
befolkningsgrunnlag, vurdert ut ifra ulike 
framtidsscenarioer.  

- Vurdere fordeling og lokalisering av forretningsareal 
innenfor planområdet. 

- Beregne hvordan ulike mengder handels- og 
næringsarealer påvirker trafikken inn i området. 

 

 Beskrivelser og 
illustrasjoner 
 
Handelsanalyse 

Barn og unges 
interesser 

 - Vurdere om området har tilstrekkelig 
med arealer med tilbud til barn og 
unge, uorganisert lek og aktivitet, 
torg og parkarealer. 

- Se på områdenes sammenheng og 
status, og vurdere behov for 
ytterligere områder/sammenhenger 
og sikring av arealer. 

Beskrivelser og 
illustrasjoner 
 

Folkehelse - Bidrar konsept for Lierbyen til aldersvennlig 
stedsutvikling med synergier mellom aldersgrupper 

- Bidrar konsept for Lierbyen og det ønskede 
planforslaget en tilrettelegging fysisk aktivitet, for å 
kunne bevege seg mer til fots og på sykkel 

- Bidrar konsept for Lierbyen og det ønskede 
planforslaget til gode møteplasser 

 Beskrivelser og 
illustrasjoner 
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- Bidrar konsept for Lierbyen og det ønskede 
planforslaget til trygghet i forhold til trafikk og 
kriminalitet 

- Bidrar konseptet til tilgjengelighet for alle/ universell 
utforming. 

Trafikk og mobilitet 
UNDERTEMA UNDERSØKES/VURDERES I OMRÅDEREGULERINGSPLANEN KONSEKVENSVURDERES PRESENTASJONSFORM/ 

METODE 
Biltrafikk gjennom 
Lierbyen 

 - Trafikale konsekvenser av 
planforslaget, inkl. redegjørelse 
for reisemiddelfordeling og 
nødvendige tiltak på overordnet 
veisystem. 

- Utforming og bruk av gatenett 
- Vurdere om kjøremønster, 

kjøreveinett og kryssløsninger er 
tilpasset den fremtidige 
plansituasjonen 

- Vurdere om kjøremønster, 
kjøreveinett og kryssløsninger 
bygger opp under planens hensikt 

- Trafikksikkerhet 

Beskrivelser og 
illustrasjoner, tegninger i 
plan og snitt 
 
Trafikkanalyse som egen 
rapport 
 

Gateterminal* - Behov for terminering av busser 
- Servicefasiliteter for sjåfører 
- Omfang av plasser etc. 
- Om dagens kollektivtrase og holdeplass-struktur skal 

beholdes. 
- hvilke tiltak som er nødvendige for å kunne 

gjennomføre den foreslåtte kollektivterminalen 

 Beskrivelser og 
illustrasjoner 
 
Kollektivanalyse 

Gang- og 
sykkeltrafikk 

- Det skal utredes trafikksikker og sammenhengende 
trygg skolevei for alle elever som må ferdes gjennom 
Lierbyen for å komme til Hegg og Lierbyen skoler. 

- Sikrer alternativet et attraktivt og tydelig tilbud for 
gående og syklister? 

- Koblinger til tilliggende områder som ikke er del av 
gater og byrom (turveier, andre gang- og 
sykkelforbindelser og friområder) 

- Mangler noen forbindelser? 

 Beskrivelser og 
illustrasjoner, tegninger i 
plan og snitt 
 

Parkering for bil og 
sykkel** 

- Fremlegge forslag til prinsipper for parkering i området 
(for eksempel pendlerparkering, gjesteparkering, 
beboerparkering, korttidsparkering etc.) 

- Vurder parkeringstiltak som er tilpasset/underordnet 
tettstedslivet, med gode løsninger for gående og 
syklende, og minimal bruk av arealer på overflaten til 
parkering 

- Vurdere plassering og størrelse av mobilitetshus og 
parkeringshus 

- Vurdere innholdet i mobilitetshus og grad av sambruk 
som bygger opp om ønsket om å ta bærekraftige valg 
for mobilitet (for eksempel parkering sykkel/bil, 
gjesteparkering, delebil, ladepunkt el-bil, dagligvare 
etc.) 

- Vurdere alternativer til mobilitetshus, som kan ivareta 
det samme behovet 

- Tilrettelegge for sykkelparkering ved alle målpunkt 

 Beskrivelser og 
illustrasjoner 
 

Tilgjengelighet og 
logistikk 

- Vurdere tilgjengelighet til sentrum og andre viktige 
målpunkt innenfor eller nær planområdet 

- Se mobilitet i sammenheng og balansere behov til de 
ulike trafikantgruppene; kollektiv sykkel gående og 
logistikk 

 Beskrivelser og 
illustrasjoner 
 

 

Teknisk Infrastruktur 
UNDERTEMA UNDERSØKES/VURDERES I OMRÅDEREGULERINGSPLANEN KONSEKVENSVURDERES PRESENTASJONSFORM/ 

METODE 
Vann og avløp 
 
(for endelig 
planforslag) 

 - Vurdere overordnet situasjon og 
kapasitet på vann, inkludert 
brannvannskapasitet, og 
avløpssystemet.  

- Avklare eventuelle tiltak og 
rekkefølge. 

Beskrivelser og 
illustrasjoner, tegninger i 
plan og snitt 
 

Overvann 
(for endelig 
planforslag) 

- redegjøre for løsninger for håndtering av overvann, og 
tilpasning til framtidige klimaendringer. 

 Vurdere om det skal stilles 
krav til blågrønn faktor. 
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Miljø, risiko og sårbarhet  
UNDERTEMA UNDERSØKES/VURDERES I OMRÅDEREGULERINGSPLANEN KONSEKVENSVURDERES PRESENTASJONSFORM/ 

METODE 
Transportbehov, 
energibruk og 
energiløsninger 

- Bidrar konseptet for Lierbyen og det ønskede 
planforslaget til grep som kan redusere energiforbruket 

- Bidrar konseptet for Lierbyen og det ønskede 
planforslaget til å legge til rette for større andel 
fornybar energi 

- Kan planen legge føringer for arealbruk, 
utbyggingsmønster og -metoder som er mindre 
energikrevende og bidrar til felles mål om reduserte 
utslipp? 

- Trafikale konsekvenser av 
planforslaget, inkl. redegjørelse 
for reisemiddelfordeling og 
nødvendige tiltak på overordnet 
veisystem. 

- Utforming og bruk av gatenett 
- Vurdere om kjøremønster, 

kjøreveinett og kryssløsninger er 
tilpasset den fremtidige 
plansituasjonen 

- Vurdere om kjøremønster, 
kjøreveinett og kryssløsninger 
bygger opp under planens hensikt 

- Trafikksikkerhet 

Beskrivelser og 
illustrasjoner, tegninger i 
plan og snitt 
 
Trafikkanalyse som egen 
rapport 
 

Naturmangfold og 
vannmiljø 
 
(kun for relevante 
alternativer) 

 - Sammenstilling av kjent kunnskap 
om naturverdier.  

- Avklare behov for hensynssoner 
for å sikre naturmangfold. 

- Sammenstilling av kjent kunnskap 
om vannforekomster.  

- Vurdere alternativet/-enes 
påvirkning på vannforekomster 
mht. fysisk inngrep og mulig 
endring i økologisk og kjemisk 
tilstand. 

Beskrivelser og 
illustrasjoner 
 

Jordbruk 
 
(kun for relevante 
alternativer) 

 - Hva er alternativets arealbeslag av 
dyrka og dyrka mark? 

- Hvilke hensyn kan iverksettes for 
å redusere påvirkning på 
jordbruksareal? 

Beskrivelser og 
illustrasjoner, tegninger i 
plan og snitt 
 

Støy  - Beregne støynivåer på et gitt 
framtidstidspunkt basert på en 
begrunnet trafikkutvikling og 
planforslagets løsninger 

- Utrede hvilke føringer støy og 
luftkvalitet legger for utviklingen 
av området - fra veitrafikk, andre 
støykilder? 

- Vurdere om deler av området bør 
være et avviksområde med tanke 
på støy og luftkvalitet pga. status 
som lokalt sentrum og 
knutepunkt. 

- Vurdere om det er grunnlag og 
mulighet for å avsette stille soner 
på verdifulle rekreasjonsarealer. 

Beskrivelser og 
illustrasjoner 
 
Støykartlegging i hht 
retningslinje T-1442 
Behandling av støy i 
arealplanleggingen 
 

Flom  - Vurdere flomsoner  
- Lierelva ved flom 
- Avklare behov for hensynssone 

fare for flom og krav til 
oppfølgende undersøkelser, 
dokumentasjonskrav og eventuelt 
rekkefølgekrav. 

Beskrivelser og 
illustrasjoner 
 

Grunnforurensning - Gjennomføre fase 1-kartlegging av planområdet for å 
vurdere om det er kjente områder med forurenset 
grunn eller potensiale for dette.  

- Vurdere behov for oppfølgende undersøkelser og krav 
om dette i bestemmelsene. 

 Beskrivelser og 
illustrasjoner 
 

Grunnforhold - Vurdere områdestabilitet  
- Avklare behov for hensynssone fare for skred og krav til 

oppfølgende undersøkelser, dokumentasjonskrav og 
eventuelt rekkefølgekrav. 

 Vurdering i henhold til 
NVEs krav til dette jf. 
veileder 2/2011 og 7/2014. 
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Risiko og sårbarhet 
UNDERTEMA UNDERSØKES/VURDERES I OMRÅDEREGULERINGSPLANEN KONSEKVENSVURDERES PRESENTASJONSFORM/ 

METODE 
Følgende tema vil være 
sentrale i analysen: 
 
Flom 
Grunnforhold/kvikkleire 

 Risiko for uønskede hendelser som vil 
kunne gi skader på mennesker og /eller 
materiell i et omfang som vil involvere 
samfunnets beredskapsapparat.  
 
Temaene skal utredes på et nivå som er 
tilpasset detaljeringsgraden i 
områdeplanen. Der utredningene gjøres 
på et overordnet nivå skal det pekes på 
videre utredninger som vil måtte gjøres 
på mer detaljert nivå i eventuelle 
etterfølgende detaljreguleringer. Det skal 
angis nødvendige eller avbøtende tiltak 
der dette er aktuelt.  

Veileder for risiko- og 
sårbarhetsanalyse fra 
Direktorat for 
samfunnssikkerhet og 
beredskap 
 

 


