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Et livslandskap
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Walk’n’talk
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Disposisjonsplan

Fire strategier:

1. Sambruk og flerbruk

2. Park ikke parkering

3. Aktivitetsakse

4. Bevisstgjøring
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Risengaparken designhåndbok

Det kreves utarbeidet utomhusplan for alle byggeområder innen planområdet,…
Utomhusplanen skal gis en utforming som viser at de overordnede

sammenhengene innen planområdet ivaretas. Det skal derfor, for feltene
A – F og for alt trafikkområde langs Brages vei, utarbeides en

” designhåndbok” som fastsetter de overordnete arkitektoniske rammer
for området, samt krav til belegg, møblering, belysning, beplantning etc.

Fellesbestemmelser § 12.4
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Utfordringer -> Målsetninger
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Ikke attraktivt
for gående og syklende

Attraktivt
for gående og syklende

Bil i sentrum 
for planleggingen

Mennesker i sentrum 
for planleggingen

Overvannsutfordringer

Overvannskvaliteter

Lite synlige landskapskvaliteter

Synlige landskapskvaliteter

Tydelige destinasjoner og målpunkt

Mangel på tydelige destinasjoner og
målpunkt

Synlig aktivitet og 
menneskelig skala

Mangel på synlig aktivitet og 
menneskelig skala

Inviterende kantsoner

Lite inviterende kantsoner

En sentral destinasjon og 
et lokalt møtested

Potensiale som destinasjon og 
møtested





Koordineringsprosjektet

Pilotprosjektforhåndteringogkoordineringav 

størreanleggsprosjekter iAsker kommune

Trygghet 

Veivisning

Stedsidentitet

Kommunikasjon
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Mål for prosjektet

• Sikkerheten for alle brukere

• Beholde Risenga i bruk

• Håndtere konsekvensene av reduserte parkeringsmuligheter

• Planlegge for flere myke trafikanter som følge av redusert bilbruk

• Kommunisere info til brukereoggi etvennlig “språk” til kommunen

• Redusere påvirkningen avanleggsaktiviteten

• Oppretteet attraktivt midlertidig sted

• Forberede brukerne på langsiktige og permanenteendringer i transportmetoder

• Pilotprosjekt - “Vi bygger Asker!”
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1. Kartlegging
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“Fint å få et sted på Risenga med mange  benker
hvor deter naturlig for ungdommer  å møtes.
Burdevære mye sol der om  sommeren.”

“Kan være litt skummeltå gå til skolen.Fordi  det
er et par åpninger som biler kan kjøre inn  og når
jeg går i det åpningeneer jeg litt redd  for å bli
påkjørt.”

“Denne parken har mye potensial.Jeg skulle  
ønske kommunen villegjørenoe mer med”

“Ingen lyktestolper i skogen.Skummelt å gå
der”

“Hervil jeggjernehaet fotgjengerovergang,i 
stedet for å måttegå heltopp tildet andre.”



Reisevaneundersøkelse
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Hva fungerer ikke på Risenga?

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•
•

Belysningen er dårlig

Få toalett

Når det er mange aktiviteter som skjer sam-
tidig er det for dårlige parkeringsmulighe-
ter

Vil gjerne ha det åpent og fint, parkering un-
der bakken er å foretrekke

Sykkelparkering kan bli bedre

Litt rotete. Mangler planter.

Dumt å måtte klatre over gjerdet (for å kom-
me seg til bussen fra Bleiker vgs. og slippe å
gå rundt). Når det snør går det ikke å klatre
over gjerdet.

Dårlig kollektivtilbud 

Trenger taxi-holdeplass

Mangel på aktiviteter i friminuttet 

Det strøs ikke ofte nok – veldig glatt

Når det er ishockeykamp parkerer folk i
nærliggende gater i boligområdene
Ungdomsskoleelever blir kjørt til droppso-
nen, kaotisk situasjon

Snømåking – siktlinjer for bilister er dårlige
når det er mye snø, f.eks. ved innkjøringen
til vgs. Gir farlige situasjoner.

Lite barnevennlige områder 

Litt lite grønt

Trenger bedre fremkommelighet for eldre 

Skille fotgjengere og syklister

Hva savner du på Risenga?

• Flere uteplasser

• Hyggelig med en café utendørs

• Hadde vært fint med et hundeområde

• Hyggelige uteområder, mer grønt og planter

• Mangler uteaktiviteter som grilling, bål-
panne, sittemuligheter

• Mer tilgjengelig med kollektivt, oftere buss.

• Litt bredere sykkelveier. Mer grønt og bed-
re skilting for syklister.

• Fine uteområder, med planter og benker.

• Mer blomster

• Lading for elbiler

• Friminuttsaktiviteter, som volleyball og ba-
sketball

• En fritidsklubb - «sånn som det var i gamle 
dager»

• Sitteplasser, steder som innbyr til opphold.

• Møtesteder for barn og ungdom som ikke er 
med i idrettslag

• Langrennsløype/lysløype

• Føle seg trygg i trafikken med barn

• Sitteplasser for å ta på skøyter

• Benker, sitteplasser! «Et sted å spise luns-
jen»

• Kunst - «noe fint å se på»

• Klatrestativ, lekemuligheter for barn

• Bedre og mer gressplan

• Bedre kollektivtilbud

• Bedre skilting

• Bedre gangveier

• Flere benker

• Mer pene grøntområder, ikke bare biler. 
Blomster, trær, vann.

• Mer parkering og bedre belysning, spesielt
om vinteren

• Mer planter, sittegrupper, område hvor folk
kan samles (grillplass)

• Tilrettelegging for friluftsaktiviteter
• Låsbar, lukket, garasje for sykkelparkering

Hva liker du ved Risenga?

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

At alt er samlet 

Kort vei til Asker

Alle mulighetene. Tufteparken er veldig fin!

Det er et sted med mye aktivitet. Et senter 
for fysisk aktivitet og lagsport

Stille område
Mange forskjellige sportsaktiviteter 

Trimtrappa

Mye på ett sted - mye å gjøre

Enkelt å komme hit – gode parkeringsmu-
ligheter

Landlig, hyggelig.
Fint aktivt område for mange 

Snarveier gjennom skogen

Tilrettelagt for alle aldre, også barnehager

Området er OK for sportsinteresserte

Du har alt, mye bra fasiliteter, gode trenings-
muligheter

Gode parkeringsmuligheter. Oversiktlig.

Bra at ulike aktiviteter er samlet, tilgang til
nesten alt.

Åpent, lyst

Butikk i nærheten

Generelt mange kommentarer om at desti-
nasjonene, som svømmehallen, ishallen og
Askerhallen, fungerer godt.



1. 80 % kjører

2. Mange er avhengige av bil

3. Sykkel er verdt å satse på

4. Regional konkurranse – økonomiske konsekvenser

5. Kollektivtilbudet er for dårlig

6. Logistikk rundt spesialbusser

7. Universell utforming blir et problem

8. Mange trenger å bli kjørt til døra

9. Vinter er hovedsesongen

10. Destinasjonene kommuniserer dårlig 

med hverandre

Nøkkelfunn
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2. Konsept
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a

Tiltaksnr. Tiltak

A1 Krysning Brages vei

A2 Midlertidig parkeringsplass brukere

A3 Gangvei fra parkeringsplass til Risenga

A4 Gangvei rundt Tennishallen

A5 Innkjøring ishall

A6 Skiltplan for myke trafikanter

A7 Skiltplan for anleggstrafikk

A8 Bleikerveien nord

A9 Bleikerveien sør

A10 Risengveien

B1
Gangvei mellom ungdomsskolen og 
Leikvollhallen

B2 Kjøremønster brosteinsplaza

B3 Trygg sone fase 3

B4 Sti fra tufteparken til svømmehallen

B5 UU-tilkomst Bleikeråsen

B6 Ventesone lastebiler

B7 UU-gangvei fra vgs til svømmehall

B8 Midlertidig parkeringsplass Eddas vei

B9 Krysning over Brages vei

B10 Belysning midlertidig parkeringsplass brukere

B11
Gangvei fra parkeringsplass
anleggsarbeidere

C1 Sykkelhotell og paviljong

C2 Gangbru

C3 Underganger Lensmannslia/Røykenveien

C4 Etablering av møteplasser

C5 Risengasykkelen

C6 Overganger Ridderkleiva

C7 Gangvei forbi skolepaviljong Bleiker vgs

C8 Hinderløype Risengasletta

C9 Flyttbar sykkelparkering

C10 Sykkelparkering ved Tennishallen

C11 Vennlige anleggsgjerder

C12 Tribune kunstisbanen

C13 Parkeringsplass svømmehallen

C14 Belysning Risenga busstopp

C15 Belysning undergang Bondi skole

C16 Identitetsbusskur

C17 Snarvei Tennishall

C18 Sti bak kunstgressbanen

Klasse B - viktige,
men må ikke skje ASAP

Klasse A - svært viktige, må skje
ASAP

Klasse C - viktige for trivsel, 
kommunikasjon og stedsidentitet
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Vi bygger Asker!
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Betong

Metall

Lys

Tre

Planter Dekorasjon,vegger

Skilt,vegger,stenger,utemøblerSkilt,vegger,dekorasjon,utemøbler

Lyslenker,opplyste stierog skilt, dekorasjonSkiltfundament,utemøbler, vegger

Omtrentelig fordeling avfarger

Farger



Hvor lenge er midlertidig?

3. Prosjektering
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4. Gjennomføring

24



Mellomromsprosjektet
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Kick-off
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For hvem skal
parken utformes?

i

ALLE
MANGFOLD GENERASJONSOVERSKRIDENDE

HUSROM FOR ALLE INKLUDERING

VENNER  PUBLIKUM FAMILIE

Hvordan skal
uteområdet virke?

ET STED Å VÆRE STOLT AV
SAMLENDE, INKLUDERENDE, 

HELSEFREMMENDE

BÆREKRAFTIG HVOR DET ER GODT Å 
VÆRE LAVTERSKEL UORGANISERT KUNST 

OPPLEVELSE

For hvem skal 
parken utformes?

Hva slags bilder har dere 
av parken for fremtiden?
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Gangveier
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Vegetasjon
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Mobilitet
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