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Formannskapets vedtak: 

Forslag til planprogram for områdereguleringsplan for Lierbyen legges i henhold til plan- 

og bygningslovens § 12-9 ut til offentlig ettersyn. Det varsles samtidig oppstart av 

planarbeid og utbyggingsavtale. 

Det skal utredes trafikksikker og sammenhengende trygg skolevei for alle elever som må 

ferdes gjennom Lierbyen for å komme til Hegg og Lierbyen skoler. 

 

 

Formannskapets behandling: 

Kathy Lie (SV) fremmet følgende forslag: 

Nytt kulepunkt 

Det skal utredes trafikksikker og sammenhengende trygg skolevei for alle elever som må 

ferdes gjennom Lierbyen for å komme til Hegg og Lierbyen skoler. 

Tillegget kan plasseres under 6.3.2. Barn og unges interesser eller 6.4.1. Biltrafikk 

gjennom Lierbyen. 

  

  

Kommunedirektørens forslag til vedtak med tilleggspunkt fremmet av Kathy Lie (SV)  ble 

vedtatt enstemmig. 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 
Forslag til planprogram for områdereguleringsplan for Lierbyen legges i henhold til plan- og 
bygningslovens § 12-9 ut til offentlig ettersyn. Det varsles samtidig oppstart av planarbeid og 
utbyggingsavtale. 



 
 
 

 

 

Kommunedirektørens saksutredning: 
 
Utredning: 
 

1. BAKGRUNN  
Planprogrammet for områdereguleringsplan for Lierbyen foreslåes lagt ut til offentlig ettersyn og skal 
legge til rette for medvirkning lokalt og gi offentlige myndigheter mulighet til å uttale seg til hvordan 
Lier kommune tenker gjennomføring og innhold i planprosessen for en ny områdeplan for Lierbyen. 
Planprogrammet legger opp til analyser og konsekvensutredning av enkelte temaer. 
 
Områdeplan er en kommunal plantype som skal utarbeides av kommunen selv.  
 
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 med 
opplevelser og aktivitet, slik at flere mennesker skal bo, handle og jobbe, og være et sted det er 
enkelt å komme seg til og der innbyggerne føler tilhørighet. 
  
Hensikten med områdeplanen er å legge til rette for utvikling og utbygging sentralt i Lierbyen, og 
erstatte og oppdatere gjeldende planer.  
 
Planprosessen skal bygge videre på strategien Lierbyen 2030 som ble vedtatt av kommunestyret 17. 
september 2019, samt mulighetsstudier for Lierbyen som ble utarbeidet våren og sommeren 2020. I 
planprogrammet inngår konseptvalg for videre utvikling av Lierbyen. 
 



 
Figur 1 Planavgrensning områdereguleringsplan for Lierbyen 

 
 

2. BESKRIVELSE 
 
Planprogrammet skal legge rammer for utredningsbehov, oppfylling av krav om 
konsekvensutredninger og legge opp veien videre fram til den juridisk bindende 
områdereguleringsplanen.  
 
Planprogrammet har innledende kapitler med bakgrunn, rammer og føringer. Videre redegjøres det 
for plantype, utredningskrav, fremdrift og medvirkning. Det er valgt å bruke et kapittel på beskrivelse 
av planområdet og et kapittel med konseptvalg. Konseptvalget, i kapittel 4, bygger videre på 



strategien Lierbyen 2030 og har underoverskriftene: Identitet og tilhørighet, Sentrumsvekst, Sy 
sammen sentrum og Grønn mobilitet. 
 
2.1 Alternativvurderinger 
 
For noen få temaer settes det opp utredning av alternativer. Det er ulike vurderinger for trafikkflyt, 
plassering av gateterminal og plassering av mobilitetshus. For å gjøre gode avgjørelser for disse 
temaene legges det opp til at alternativer utredes og vurderes opp mot hverandre før valg av løsning.  
 
2.2  Utredningstemaer 
 
Det legges opp til en grundig planprosess med omfattende utredningsbehov i forbindelse med 
områdeplanen for Lierbyen. Enkelte temaer kan ha vesentlig betydning for miljø og samfunn og skal 
derfor konsekvensutredes. Andre temaer er vurdert som viktige å belyse og undersøke som grunnlag 
for planbeskrivelsen. Det er beskrevet hvordan de ulike temaene skal utredes i planprogrammets 
kapitler 6.3 til 6.7, men lettets oversikt får man ved å se temaene satt opp i en tabell: 
 
 

HOVEDTEMA UNDERTEMA UNDERSØKE/ VURDERES I 
OMRÅDE REGULERINGS 

PLANEN 

EGEN 
KONSEKVENS 
UTREDNING 

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 

1.Tettstedsutvikling 
og samfunn 
 

Folkehelse Beskrives og vurderes  

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 

 

2. Trafikk og 
mobilitet 
 

Parkering for bil og 
sykkel** 

Inngår i varianter av 
utredning biltrafikk, 

beskrives og vurderes i 
planbeskrivelse 

 



HOVEDTEMA UNDERTEMA UNDERSØKE/ VURDERES I 
OMRÅDE REGULERINGS 

PLANEN 

EGEN 
KONSEKVENS 
UTREDNING 

Tilgjengelighet og 
logistikk 

Beskrives og vurderes  

3. Teknisk 
infrastruktur  

  Utredes for 
endelig 

planforslag 
Transportbehov, 

energibruk og 
energiløsninger 

Beskrives og vurderes  

Naturmangfold og 
vannmiljø 

 For relevante 
alternativer 

Jordbruk  For relevante 
alternativer 

Støy  For alle 
alternativer 

Grunn- forurensning  Utredes for 
endelig 

planforslag 
Grunnforhold Beskrives og vurderes  

Flom  Utredes for 
endelig 

planforslag 

4. Miljø, risiko og 
sårbarhet   
  

Risiko og 
sårbarhetsanalyse 

 Leveres som egen 
rapport hvor alle 

alternativer 
vurderes 

5. Økonomiske 
forhold 

 Beskrives og vurderes  

 
 
3 VURDERINGER 
 
Planprogrammet viser hvilke analyser som trengs for å legge grunnlag for en god 
områdereguleringsplan for ønsket utvikling av Lierbyen. Planprogrammet redegjør for hvilke temaer 
som skal konsekvensutredes og oppfylle krav om konsekvensutredning etter Forskrift om 
konsekvensutredninger kapittel 2, §6 bokstav a).  
 
Gjennom hele planarbeidet, med analyser, utredninger og utforming av selve planmaterialet er det 
beskrevet opplegg for bred medvirkning.   
 
Planprogrammet vurderes til å gi et grundig og godt beslutningsgrunnlag for å fatte en områdeplan 
for Lierbyen. Å varsle planoppstart og å legge planprogrammet ut på offentlig ettersyn vil gi 
offentlige myndigheter og andre som ønsker det, mulighet til å uttale seg til planprogrammet. 
Offentlige myndigheter kan gi innsigelse, innspill, merknader og faglige råd. Alle som ønsker det, 
private, utbyggere, lag, foreninger og organisasjoner kan sende inn merknader. 
 
I denne prosessen har kommunen flere roller. Kommunen er planmyndighet, og da plantypen er 
områdeplan er det kommunen selv som utarbeider planen. Kommunen er en stor grunneier i 
planområdet og kan vurdere å selv utvikle prosjekter på egen grunn. Gjennom utbyggingsavtale med 



øvrige grunneiere søke å få til en rettferdig fordeling av kostnader, plikter og goder blant utbyggere. I 
tillegg kan kommunen velge å ta rollen for å dra utviklingen av kommunesenteret i gang på et ønsket 
spor. Lierbyens utvikling vil være en viktig bidragsyter for kommunens identitet.  
 
 
4 KONKLUSJON 
 
Kommunedirektøren foreslår at forslag til planprogram for områderegulering Lierbyen legges ut til 
offentlig ettersyn. Forslag til planprogram legger opp til en god planprosess, med medvirkning, 
analyser og utredninger. Dette vil gi et godt grunnlag å vedta områdereguleringsplan for Lierbyen. 
Planprogrammet skal ligge ute til offentlig ettersyn i seks uker. 
 
Det varsles samtidig planoppstart og oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale. 


