
 

 

  

Hva rører seg i Lillestrøm? 

 
Bybåndsamarbeidet 

 
Torsdag 21. januar 2021 



Byutviklingsplan for Lillestrøm by 
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Inndeling i 5 kapitler: 

• Visjoner 

• Konsepter og designstrategier 

• Bydeler og bydelsprosjekter 

• Designregler  

• Gjennomføring 
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• Mulighetenes by – et attraktivt sted å bo, jobbe og 

etablere arbeidsplasser 

• Menneskenes by – En by for livskvalitet, tilhørighet 

og opplevelser 

• Naturby – En by med grønne områder midt i byen 

og nærhet til naturen 

• Mobilitetsby – en sammenkoblet by med kort 

avstand til alt 

4 visjoner for Lillestrøm 
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• En flerkjernet/ polysentrisk bystruktur med en styrking av ulike 

bydeler 

• Samfunnsakser 

• En by med blågrønt hjerte 

• Grønn mobilitet 

 

4 konsepter for utvikling av Lillestrøm 
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Grønn mobilitet 

Samfunnsakser 

En by med blågrønt hjerte 

En flerkjernet bystruktur 



Visjon: Mulighetenes by 
Konsept 1: 
En flerkjernet bystruktur 
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En by  



Visjon: Menneskenes by 
Konsept 2: 
Samfunnsakser 
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Visjon:Naturby 
Konsept 3: 
En by med 
blågrønt hjerte 
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Visjon: Mobilitetsby 
Konsept 4: 
Grønn mobilitet 
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Fra bilbasert til fotgjenger, sykkel- 

og kollektivbasert 

  



•   

Illustrasjonsplan 
for Lillestrøm 
 
- en 
fremtidsvisjon 
for byen 
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Bydeler 
og  
bydels- 
prosjekter 
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Bydels- 
prosjekter 
 
Sentrum 
vest 

21.01.2021 14 



  

Bydels- 
prosjekter 
Sentrums- 
kjernen 
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Bydels- 
prosjekter  
Måsan 
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Knutepunktprosjektet 

Lillestrøm 



Hovedambisjon – Norges mest tilgjengelige knutepunkt 

21.01.2021 BUNNTEKST ENDRES PÅ FANEN SETT INN > TOPPTEKST/BUNNTEKST 19 

• Samarbeidsprosjekt mellom Viken, Ruter, Bane 

NOR Eiendom og Lillestrøm kommune 

• Skal kartlegge og samordne interessene rundt 

knutepunktet og danne grunnlaget for et 

fremtidig planarbeid 

• Gjennomføres som mulighetsstudier i form av 

parallelle oppdrag 

• Innspill fra parallelloppdrag danner grunnlag for 

utarbeidelse av detaljreguleringsplan 



På kollektivtrafikkens og myke trafikanter premisser 
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• Knutepunktet er i dag preget av god 

biltilgjengelighet 

• Taxiholdeplass og kiss n ride ligger ved 

hovedinngangen 

• Sentralt beliggende innfartsparkeringer 

 

• En transformasjon av parkeringsplasser og 

kjørearealer vil frigjøre areal til byutvikling  

• Prosjektet skal transformere disse arealene så de 

gis en mere bymessig utforming, i tråd med 

byutviklingsplanen 



Andre planarbeider i Lillestrøm 

Plankrav om områderegulering 

• Lillestrøm Nord – i forberedelsesfase 

• Lillestrøm Vest – jobber for finansiering 

• Nesa Nord – vurderer samarbeid med private 

• Områdereguleringsplanene kommer til å følge 

opp plangrep, bydelsprosjekter og designregler 

vist i byutviklingsplanen 



21.01.2021 22 

Områdereguleringsplaner 
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•Lillestrøm Nord 
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•Sentrum Vest 



•Nesa Nord 
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Takk for meg! 


