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Byutvikling i Lillestrøm
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Hvilke byer vinner neste generasjon

1. Byer med bærekraftige areal- og transportstrukturer. 

2. Gang- og sykkelavstander som premissgiver for hvor og hvordan 

det bygges. 

3. Byer basert på kvalitative byrom skapt for møter i hverdagen. 

4. Byer med kvalitativ arkitektur og funksjonsblanding. Byer som 

samler sitt næringsliv og kunnskap i bykjernen og gir gode vilkår for 

vekst og fortetting i sentrum. Byer med komplette nabolag som tilbyr 

ulike boligformer.

5. Byer som har god tilgang til grønnstruktur og friluftsområder, lett 

tilgang til marka.
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Minimum 90% av veksten i 

innbyggere og arbeids-

plasser innenfor prioriterte 

vekstområder. 

0-vekstmålet: 

Veksten i 

persontransporten i 

byområder skal tas med 

kollektiv, sykkel og gange. 

Regionbyen Lillestrøm 
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Nullvekstmålet
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Regionale prosesser:  

• Regionalt samarbeid om oppfølging av RP-ATP

• Samarbeid med de andre regionbyene 

• Samarbeidsalliansen Osloregionen

• Nordic City Network

• Byvekstavtale Oslo/Akershus

• Tiltakspakke for grønn mobilitet på Nedre Romerike

• Glommakryssing

• Ny Romerikskontrakt (ruteplan) 2019

• Div. KVU-prosesser knyttet til samferdsel

• Delregionalt ATP-samarbeid nedre Romerike
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Bybåndssamarbeid om oppfølging av RP-ATP
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Samarbeid mellom regionbyene i Akershus 
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Strategisk byledelse
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Mange eiendomsutviklere satser på Lillestrøm

Skedsmo kommune, Oslo Urban Arena 18.9.2018
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Transformasjonsområder

• Nærmere 10 000 boliger i 

Lillestrøm og omegn vedtatt, i 

planprosess eller i 

byggeprosess

• Store transformasjonsområder 

utenfor den nærmeste 

sentrumskjernen, samt Kjeller
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Hvilke funksjoner, i hvilke avstander fra stasjonen?
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Utfordringer:

– Tetthet og høyde går ut over bokvalitet og bykvalitet noen steder. Høyt forventningsnivå

– For lite grønt offentlige uterom, parker, aktivitetsområder ifht. befolkningsvekst. For lite penger

– Kvalitet på arkitektur, byrom og offentlig infrastruktur 

– Vanskelig å få høy nok næringsandel

– Bussen må få bedre fremkommelighet – egne traseer

– Stort behov for områdeplanlegging, ikke nok folk og ressurser

– Gjennomføringsmodeller, utbyggere må bidra i utbygging av offentlig infrastruktur i større grad

11.11.2019 Skedsmo Kommune, Presentasjonsnavn 17



11/11/2019
Skedsmo Kommune, Presentasjonsnavn

18



11/11/2019
Skedsmo Kommune, Presentasjonsnavn

19
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Tetthet
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Høy tetthet på nye utbyggingsprosjekter

Skedsmo kommune, Oslo Urban Arena 18.9.2018
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Nye utbyggingsprosjekter i sentrum
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Nye Lillestrøm                                            Dette skal også være nye Lillestrøm!

Skedsmo kommune, Oslo Urban Arena 18.9.2018 24



Utfordringer:

– Tetthet og høyde går ut over bokvalitet og bykvalitet noen steder. Høyt forventningsnivå

– For lite grønt offentlige uterom, parker, aktivitetsområder ifht. befolkningsvekst. For lite penger

– Kvalitet på arkitektur, byrom og offentlig infrastruktur, 

– Vanskelig å få høy nok næringsandel

– Bussen må få bedre fremkommelighet – egne traseer

– Stort behov for områdeplanlegging, ikke nok folk og ressurser

– Gjennomføringsmodeller, utbyggere må bidra i utbygging av offentlig infrastruktur i større grad
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Hvordan sikres friluftsliv og grønnstruktur i Lillestrøm?
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Utfordringer:

– Tetthet og høyde går ut over bokvalitet og bykvalitet noen steder. Høyt forventningsnivå

– For lite grønt offentlige uterom, parker, aktivitetsområder ifht. befolkningsvekst. For lite penger

– Kvalitet på arkitektur, byrom og offentlig infrastruktur, 

– Vanskelig å få høy nok næringsandel

– Bussen må få bedre fremkommelighet – egne traseer

– Stort behov for områdeplanlegging, ikke nok folk og ressurser

– Gjennomføringsmodeller, utbyggere må bidra i utbygging av offentlig infrastruktur i større grad
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Hvordan sikres friluftsliv og grønnstruktur i Lillestrøm?



Fremtidig torg på gående og syklenes premisser, med 

gjennomkjøring for kollektivtrafikk, men ikke privatbiler

11.11.2019 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 31



11/11/2019
Skedsmo Kommune, Presentasjonsnavn

32



Kvalitet på arkitektur og uterom

11.11.2019 Skedsmo Kommune, Presentasjonsnavn 33



Utfordringer:

– Tetthet og høyde går ut over bokvalitet og bykvalitet noen steder. Høyt forventningsnivå

– For lite grønt offentlige uterom, parker, aktivitetsområder ifht. befolkningsvekst. For lite penger

– Kvalitet på arkitektur, byrom og offentlig infrastruktur, 

– Vanskelig å få høy nok næringsandel

– Bussen må få bedre fremkommelighet – egne traseer

– Stort behov for områdeplanlegging, ikke nok folk og ressurser

– Gjennomføringsmodeller, utbyggere må bidra i utbygging av offentlig infrastruktur i større grad
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Vanskelig å få høy nok næringsandel i byprosjektene, bevare potensialet
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Utfordringer:

– Tetthet og høyde går ut over bokvalitet og bykvalitet noen steder. Høyt forventningsnivå

– For lite grønt offentlige uterom, parker, aktivitetsområder ifht. befolkningsvekst. For lite penger

– Kvalitet på arkitektur, byrom og offentlig infrastruktur, 

– Vanskelig å få høy nok næringsandel

– Bussen må få bedre fremkommelighet – egne traseer

– Stort behov for områdeplanlegging, ikke nok folk og ressurser

– Gjennomføringsmodeller, utbyggere må bidra i utbygging av offentlig infrastruktur i større grad
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Utfordringer:

– Tetthet og høyde går ut over bokvalitet og bykvalitet noen steder. Høyt forventningsnivå

– For lite grønt offentlige uterom, parker, aktivitetsområder ifht. befolkningsvekst. For lite penger

– Kvalitet på arkitektur, byrom og offentlig infrastruktur, 

– Vanskelig å få høy nok næringsandel

– Bussen må få bedre fremkommelighet – egne traseer

– Stort behov for områdeplanlegging, ikke nok folk og ressurser

– Gjennomføringsmodeller, utbyggere må bidra i utbygging av offentlig infrastruktur i større grad
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Hvordan sikres friluftsliv og grønnstruktur i Lillestrøm?

Vi lager en byutviklingsplan
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Byutviklingsplanen - hovedprinsipper

• Byen kobles sammen av såkalte 

samfunnsakser for de gående og 

syklende.

• Bylivet konsentreres langs 

aksen med offentlige bygg, 

handel, service, cafeer og andre 

utadvendte funksjoner

• Binde sammen stasjonsområdet 

med bysentrum på en bedre 

måte
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Mobilitetsdelen av byutviklingsplanen
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Biler kjører her: 
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Hoved gang- og sykkelnettverk
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Gatestruktur



Behov for nye nedganger fra perronger
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Noen prinsipper for (grønn) mobilitet



Offentlig lokaliseringspolitikk 

• Ca 20.000-23.000 kvm BTA 

sentralt i Lillestrøm til ny 

campus for Høgskolen i Oslo 

og Akershus.

• Høgskolen i Oslo og 

Akershus (HiOA), studiested 

Kjeller har i dag ca. 3000 

studenter og 200 ansatte.

• Ny campus skal ha kort 

gangavstand (5-7 min.) fra 

Lillestrøm stasjon 

• Lokaliseringen må være i 

tråd med fremtidige planer 

om byutvikling og 

sentrumsstruktur.»
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Virkemidler/verktøy
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Gjensidig forpliktelse



Hva kommunen sliter med i byutviklingen og trenger råd og samarbeid om. 

Vi sliter med: 
• Å stagge utbyggere når det gjelder utnyttelsesgrad 

og høyde

• Å få inn nok kontorer og arbeidsplasser fremfor bolig

• Småhus også utenfor sentrumsformål blir kjøpt opp, 

leid ut til arbeidere, og hagen blir p-plass

• Vi trenger bussfelt og bilfrie gater – samarbeid, 

investeringer og gjennomslag!

• Flomfare

• Kapasitet på overordnet planlegging og 

utbyggingsavtaler – å være i forkant

• Å få kommunal forståelse og bevilgninger for behovet 

for å oppgradere off. infrastruktur, og å ta en mer 

aktiv rolle

• Tidsfrister for reguleringsplanlegging
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Hva trenger vi råd og samarbeid om? 

• På veldig rett vei med veilederen som er laget!

• Vi vil gjerne lage egne planalternativer til private 

planer, slik Oslo gjør. Vi vil lære mer om hvordan 

de gjør det!

• Overordnet grønnstruktur på tvers av 

kommunegrenser 

• Mer faktagrunnlag! Mer måling! Mer 

sammenligning! Mer erfaringsutveksling 

• Vi trenger å lære mer om hvordan blågrønn 

faktor brukes

• Helt avhengig av samarbeid med Statens 

vegvesen, fylkeskommunen og Ruter om 

mobilitet

• Erfaringsutveksling gjennomføring

• Nye trender og behov – parkering, sparkesykler
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Skedsmo kommune

Jonas Liesgate 18

Postboks 313, 2001 Lillestrøm

www.skedsmo.kommune.no
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