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Medvirkningsaktiviteter Teleplanbyen vår/sommer 2020

Introduksjon
”Teleplanbyen” er en pågående områdeutvikling 
mellom Lysaker og Fornebu. Området ligger 
nær Fornebuporten stasjon, som skal bli en av 
stasjonene på Fornebubanen. Teleplan Eiendom 
eier to av de sentrale tomtene, som til sammen 
utgjør Teleplanbyen. Her er det planer om å 
utvikle boliger med tilhørende funksjoner samt 
en «urban akse» som skal knytte Lysaker og For-
nebu bedre sammen. Det vurderes blant annet 
å jobbe med aktiviteter/tilbud som appellerer til 
barn og unge. Det ble derfor ekstra viktig å sikre 
innspill fra barn og barnehagene i nærmiljøet 
så tidlig som mulig i prosessen. Tomtene inngår 
i Bærum kommunes planprogram for området, 
som skal sikre en god, bymessig og bærekraftig 
utvikling av området som helhet.  

For å sikre en god prosess og dialog med lo-
kalbefolkningen ble det vår/sommer 2020 
gjennomført et innsiktsarbeid i lokalområdet. 
En digital spørreundersøkelse ble sendt ut til be-
boere og arbeidende i området, samt at det ble 
gjennomført medvirkningsaktiviteter med barn 
på to sentrale barnehager i området. 

Dokumentet viser til metoder som er brukt  og 
formidler innspillene som er kommet inn etter 
dialog og innsiktsarbeid. Resultatene blir en del 
av kunnskapsgrunnlaget for videre arbeid med 
de to reguleringsplanene, og dokumentet peker 
på viktige punkter som enten må sikres eller 
utredes i det videre arbeidet med planen. 

Kartet viser analyseområdet  som i undersøkelsen ble definert som nærområdet, samt lokasjonen til 
de to barnehagene som ble besøkt. Prosjektavgrensningen er markert med rødt. 

Utskriftsdato: 11.05.20201:10 000
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Prosjektavgrensning

Lysaker idrettsbarnehage
Besøkt 15.06.2020

Barnehagen Vier BA
Besøkt 17.06.2020

Analyseområde
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Medvirkningsaktiviteter Teleplanbyen vår/sommer 2020

Tidlig mai; O
ppstart

Tidlig juni; M
edvirkning barn

Sen juni; O
ppsamling av resultater

Felles ferie

Høst - V
idere aktiviteter

Mitt m
ai; D

istrib
usjon av undersøkelsen

Tidlig mai; Oppstart

Tidlig juni; Medvirkning barn

Sen juni; Oppsamling av resultater

Felles ferie

Høst - Videre aktiviteter

Mitt mai; Distribusjon av undersøkelsen

Hensikt og bakgrunn:

Hensikten med medvirkningen er å 
sikre innbyggerdialog, og at beho-
vene, ideene og kunnskapen i lokal-
samfunnet blir hørt og kan brukes 
til å forbedre kvaliteten på design, 
planlegging og byggeprosessen på 
Fornebuveien 35. Adressen består av 
to tomter som Teleplan eier og som 
skal reguleres. Planprogrammet for 
”Oksenøyveien nord og Fornebuvei-
en 35” ligger til grunn for utviklingen. 
Varsling av planoppstart gjelder for 
en av de to tomtene Teleplan skal 
utvikle, men konsulentene eniges 
om at medvirkningsprosessen skal 
fokusere på å hente inn innsikt som 
er relevant for hele adressen Forne-
buveien 35. 

Medvirkningen har som mål å inn-
hente relevant data og innspill fra 
beboerne i nærmiljøet til prosjekt-
området, samt å informere lokalmil-
jøet om regulerings- og prosjektpro-
sessen. Dette gjøres over to faser; 
første fase innebærer en digital 
undersøkelse som kartlegger bebo-
ernes behov og samler inn innspill for 
utvikling av området. Fase to består 
av et fysiske medvirkningsaktiviteter 
med barnehager i området. Begge 
fasene blir gjennomført våren 2020. 

En mulig tredje fase vil bli detaljert 
etter at innsiktsgrunnlaget i 1 og 2 er 
samlet inn og analysert. 

LÉVA Urban Design har tidligere 
gjennomført en omfattende med-
virkningsprosess på Fornebu samt 
medvirkning med barn og unge 
knyttet til utviklingen av Lilleakerby-
en. Teleplanbyen er plassert mellom 
de to utviklingsområdene og det blir 
derfor relevant å sikre seg at innbyg-
gere på Fornebu og Lysaker opp-
lever medvirkningen som relevant 
og at man bruker kunnskapen fra 
de tidligere prosessene også i dette 
prosjektet.

Digital medvirkning
Involvering av lokale brukere og be-
boere i kunnskapsinnhenting av
prosjektområdets kontekst, samt 
informering om prosjektet og mulig-
het for innspill til fremtidig utvikling 
ble gjennomført gjennom distribu-
sjon av en digital og interaktiv spør-
reundersøkelse. Undersøkelsen tok 
utgangspunkt i et analyseområde 
med 1km radius fra prosjektområdet, 
tilpasset lokale forutsetninger. I øn-
sket om å få unge og barn til å svare 
på undersøkelsen, tas der særskilt 
kontakt til barnehager og voksne blir 
oppfordret til å svare sammen med 

sine barn. Det var 194 respondenter 
som valgte å svare på undersøkel-
sen. Undersøkelsen ble distribuert 
gjennom direkte kontakt med nær-
liggende sameier og velforeninger, 
plakater samt brev til de nærmeste 
eneboligene. 

Medvirkning med lokale barnehager
Basert på den viktige plasseringen 
av tre ulike barnehager i området, 
har det blitt gjennomført et medvir-
kningsopplegg for å hente innspill fra 
barn i området. Aktivitetene bestod 
av en tegneoppgave og en klistreø-
velse og ble gjennomført i Lysaker 
idrettsbarnehage og Vier Barnehage 
juni 2020. Det var ca 30 barn som 
var med på oppleggene. I tillegg til 
medvirkningen med barna ble de 
ansatte i barnehagen oppfordret til 
å gjennomføre en digital kartlegging 
på vegne av barnehagen og barna. 

Videre prosess 
Det vil på bakgrunn av funnene i den 
gjennomførte medvirkningen bli vur-
dert om det i den videre prosess er 
behov for øvrig dialogarbeid og med-
virkningplattformer og hvilke form/
aktiviteter som anbefales videre. Mer 
om dette i slutten av dokumentet. 

Tidlig mai - Oppstart

Mai - Distribusjon undersøkelse

Tidlig juni - Medvirkning med barn

Fellesferie

August/sept- Oppsamling resultater

2021 - Videre aktiviteter

Metode- og prosessbeskrivelse av medvirkning i forbindelse med 
varsling av planoppstart, Fornebuveien 35 
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Mann/Gutt 59 %

Mann/Gutt 50%

Kvinne 50%

Kvinner 40%

Annet 2 %

-

Aldersfordeling Kjønnsfordeling

Blant de som bor

Blant alle respondenter

Tall fra SSB over hvem som bor i området

Respondenter som bor i området og har 
svart på undersøkelsen, 147 respondenter

Tall fra SSB over hvem som bor i området

Respondenter som har svart på undersøkelsen

Alle: 196 respondenter Beboere: 147 respondenter Arbeider: 61 respondenter

Om respondentene

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

0-14

15-19

20-24

25-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

80+

Alder

Mann/Gutt 62 %

Kvinner 36%

Annet 2 %

Mann/Gutt 70 %

Kvinner 28%

Annet 2 %

Blant de som jobber

Barn, ungdom og unge voksne som bor i området er lite representert i denne digitale med-
virkningen sammenlignet med faktiske tall for aldersfordeling som finnes blant lokale beboere 
innenfor nærområdet. Det er også flere menn som har svart på undersøkelsen enn kvinner, 
blant de som bor i området, noe som er uvanlig for denne type medvirkning. Vi ser samtidig at 
ujevnheten øker når vi ser på kjønnsfordelingen for kun de som jobber (men ikke bor i områ-
det). Dette peker mot at etablert næring og arbeidsplasser i området er dominert av menn. 

Blant de bor
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0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Har ingen tilknytning til området

Hverken bor eller jobber men reiser
igjennom

Hverken bor eller jobber men besøker
ofte

Jobber i området

Bor i området

TilknytningTilknytning til området

Oversikt over respondentenes tilknytning til området. Flervalg mulig. 194 re-
spondenter svarte på dette spørsmålet. 20 stk både bor og jobber i området. 

147 stk

61 stk

Rødt heatmap er basert på registreringer av bosted. Totalt 113 registreringer. 
Gule prikker er arbeidssteder. Totalt 66 klikk. 
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Om beboerne

147 svarte på dette spørsmålet 139 svarte på dette spørsmålet

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

under 1 år

1-5 år

6-10 år

over 10 år

Hvor lenge har du bodd i området?

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Bor sammen med
foreldre/foresatte

Deler bolig  i bofellesskap e.l

Aleneforsørger med  barn

Bor alene

Bor med partner/ektefelle

Bor med partner/ektefelle og
barn

BosituasjonBosituasjon Hvor lenge har du bodd i området?

Blant beboere har man nådd ut til barnefamilier, par og de som bor alene. De fleste har bodd i 
området i 1-5 år, dette representerer de nyetablerte boligene ved Fornebuporten og boligom-
rådene vest for Teleplanbyen. De fleste som har klikket at de har bodd i området lenger enn 
dette bor på Lagåsen. 
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0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Bunnpris Lysaker

Sandvika storsenter

CC Vest

Fornebu S

Fornebuporten

Hvor handler du vanligvis?

Tilhørighet og daglige gjøremål Hvor er ditt lokale senter

129 stk

22 stk

Hvor handler du vanligvis matvarer?

Fornebuporten (20 klikk)
”Der jeg handler dagligvarer, 
og noen ganger spiser ute” 
- Kvinne 25-29

”Butikker og tjenester utover 
dagligvarer” -mann 40-49

”Kjøpesenter, lege, trenings-
senter” - Kvinne 30-39

”Flest samling av butikker 
her” - 25-29

”Fornebu S er ”største” sentrum 
for handel og spisesteder for 
øyeblikket” Kvinne 30-39

Blant de som sier de handler på Fornebuporten daglig 
er det ca. halvparten som likevel markerer Fornebu S 
som sitt lokalt senter. Dette skyldes at det er mer aktivi-
tet her og senteret har flere tilbud. Det er få som mar-
kerer Lilleaker/Lysaker som et lokalt senter, eller som et 
sted hvor man handler. 

Det er ca. like langt til Lysaker som til Fornebu S for 
beboerne, men respondentene har større tilhørighet 
til Fornebu, ifølge denne undersøkelsen. Dette skyldes 
antageligvis fysiske barrierer, men også i stor grad men-
tale avstander og at følelsen av å tilhøre Fornebu er stor 
(ref. neste side). 

”Variert tilbud (dagligvare, apo-
tek, blomster, opphold kafé/
restaurant) potansiale for kafe” 
- Kvinne 25-29

”Går ofte forbi her, til Helsehuset, 
Nansenparken, Sjøflyhavna.” - 
Mann 30-39

Fornebu S (22 klikk)

Totalt 63 klikk
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Tilhørighet og identitet

I hvilken grad opplever du tilhørighet til Fornebu?

7,2

3,9

I hvilken grad opplever du tilhørighet til Lysaker?

Andre steder du opplever tilhørighet til ? 

Lilleaker

LagåsenOslo

Rangering på en skala fra 1-10. Antall respondenter 91.

Steder som er gjengitt mer enn 2 ganger. (Oslo gjengitt 
6 ganger) Antall kommentarer 22

Rangering på en skala fra 1-10. Antall respondenter 91.

”Lysaker”

”Fornebu”

”Fornebu”

Kobler vi svarene om 
tilhørighet med dataen 
over bosted får vi et 
inntrykk av hvor de som 
har sterk tilhørighet til 
Lysaker og Fornebu bor. 

På Lagåsen er det flere 
som kjenner sterk 
tilhørighet til begge 
steder, mens vest for 
planområdet og RV166 
er tilhørigheten mye 
større til Fornebu.  
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Daglige gjøremål - dagens situasjon

Ditt lokalsenter (63 klikk)

Heatmap - bevegelse til og 
fra daglige gjøremål basert 
på 157 registreringer. 

?

Til tross for lavere tilhørighet til Lysaker er 
det mange som går og sykler her til og fra 
kollektivtransport (togstasjonen). Bevegel-
sen fordeler seg på Magnus Poulssons vei 
og Fornebuveien før den møtes igjen ved 
krysset mellom Arnstein Arnebergs vei og 
Oksenøyveien.

Mellom området som skal utvikles og For-
nebuporten, som en viktig destinasjon for 
daglige gjøremål,  ser man et stort utflyten-
de området sør for Oksenøyveien.

Ønsker man å koble det nye prosjektet med 
aktiviteten på Fornebuporten blir det viktig 
å ha fokus på hvordan prosjektet møter For-
nebuporten og de mentale avstandene her. 
Slik resultatene fra medvirkningen frem-
står er det Sørsiden av Fornebuporten som 
oppleves som fremsiden- ikke arealet mot 
Oksenøyveien og prosjektområdet.  
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Valgfrie gjøremål - dagens situasjon

Oppholdssteder utendørs 179 klikk

Fritidsaktiviteter 98 klikk

Møteplasser innendørs 135 klikk

Heatmap- bevegelse fritid 
basert på 138 registreringer

Ser vi på fritidsaktiviteter, møteplasser og uteområder 
som er mye brukt ser vi en større bevegelse øst-vest og 
langs fjorden enn i forrige registrering. 

De fleste oppholdssteder er koblet i et nettverk langs sjø-
en. For å sikre tilgjengelighet til allerede etablerte steder 
for fritid og rekreasjon må man jobbe med forbindelser 
som går på tvers av planområdet. 

Det kommer i tillegg tydelig frem fra denne registrerin-
gen at møteplassene som finnes er få og lite varierte.  

Handler mat, apotek, blomster, 
take away - Kvinne 50-59

Trener, Torsdagsporten - 
Kvinne 60-69

Kids playground - Mann 40-49

Møter venner, trener, er på 
stranda med barn - Kvinne 
30-39

Leker, rekreasjon
Kvinne 30-39

Bader og henger med 
lokale venner
- Mann 30-39
Kajakkpadling
- Mann 60-69

Swimming, dinning, coffee, 
running, out door gym
- Kvinne 30-39

Fishing, dining out, play 
area,etc - Kvinne 40-49

Arrangementer ifbm jobb
- Mann 50-59

Spiser på en av de få restaurantene 
i området. - Mann 30-39
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Registreringer på vegne av /sammen med barn
41 av 84 barnefamilier registrerte sammen eller på vegne av sine barmn. 
I alt 50 registreringer innenfor temaene.

Det er ingen her. Eventuelt 
fornebu s men det er langt 
unna - Kvinne 30-39

Det er ingen aktiviteter. Alt 
er ute ved hundsund
- Kvinne 30-39

Det er ingen utendørs aktivi-
teter for barn her
- Kvinne 30-39

Barnehage
Barnehage

Lekeområde i barnehagen. 
Brukes også kveldstid

Bading og lek på plenen

Leker
Leker

Leker

Leker

Fritidsaktiviteter for barn

Møtesteder innendørs 
for barn

Ifra kommentarer og lite registreringer 
framgår det få tilbud for barn i områ-
det, spesielt gjelder dette møtesteder 
innendørs. De parker og utearealer 
(knyttet til leilighetskomplekser) som fin-
nes er registrert som lekeplasser. Det er 
store barriærer (veg) mellom registrerte 
steder.

Møtesteder utendørs
for barn
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Tenk på nærområdet slik det fremstår idag. Vennligst prøv å beskriv 
det med tre stikkord.

Ordsky basert på 257 ord. Grønne ord er positivt ladde ord, gule nøytrale og røde negative.

”Det blir aldri 
BY selv om man 
bruker ordet by.  
Verken på Lysaker 
eller Teleplan. ”

”Veldig tomt rundt 
Fornebuporten eller Teleplan. ”

”Hovedsykkeltrase-
delen i Fornebuveien 
er for trang for 
høyhastighetssyklister”

”Flere grønne områder, men 
antar vi mister flere med 
videre utbygging”

”For lite folk. Skummelt 
å gå om vinteren i 
mørke””Lagåsen er vernet gjennom 

reguleringsplanen. Det bør 
ikke bygges høyt inn mot 
reguleringsområdet. (Jeg vet 
at dette ikke er tre stikkord).”

”Ingen møteplasser for barn”

Støybelastet
Sentralt

Grønt
Sjøen

Natur

Trygt

Fredelig
Traffikkert

Landlig Rolig

Utvikling

Rotete

Uferdig

Lite tilbud

Hyggelig

Koselig

Luftig

Utbygging

Åpent

Tilgjengelig
Gangsykkel

Sentrumsnært

Næringsbygg

Blokker

Lagåsen Tilrettelagt

Urbant

Kontor

Nærhet

Nytt

Moderne

Ryddig
Vennlig

Tett

Industrielt

Potensiale

Pent

Bo

Nabolag

Dødt

Udefinert

Kollektivdekning

Lite tilbud til barn

Nyetablert

Fint

Kjedelig arkitektur

Motorvei

Jobb

UtriveligPulserende

Omringet

Hage

HandelNybygg

Provinsielt

Upersonlig

Utleie

Strand
Biluvennlig

Ufremkommerlig

Stygt

Vill

Sosialt

Behagelig

Velholdt

Mangler sammenheng

Friluft

Forvirret

Mishandlet

Variert

Utrygt

Praktisk

Trær

Mangler møteplasser

Frodig

Mangfoldig

Muligheter

Godplass

Barndom

Forbedringspotensiale

Øde

Historisk

Dyreliv

Tomt

Rent

Mangel på møteplasser

Parker

Kollektiv

Lav bebyggelse

Usentralt

Spredt

Turområder

Dårlige sykkelveger

Rekreasjonsområder
Bevaringsverdig

Blanding av nytt og gammelt

Barnevennlig

Lite barnevennlig

Familievennlig

Nærområdet idag

Området oppleves av respondentene som grønt og fredelig til tross for at det også består av mye veiareal i dag. De negative sidene 
er sentrert rundt trafikkstøy og overbelastning på veiene. Området oppleves som sentralt, men likevel kort vei til friluftsområder. 
Mangel på tilbud og møteplasser for både barn og vokse kommer også frem i denne ordskyen hvor man har beskrevet hvordan man 
opplever nærområdet idag. 
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Lokale butikker
- Mann 30-39

Grønt og frodig, sjøen
- Mann 30-39

Privat område, lite folk, møter 
kjente, natur, toalett, leker for 
barna, sjø -Kvinne 30-39

Fin uteservering, eneste i 
nærområdet som faktisk leve-
rer det. Mann 25-29

Barnehageskogen er en 
flott oase - Mann 30-39

Kort vei til det mest 
nødvendige- Kvinne 30-39

Flotte trær, mange fugler
- Kvinne 40-49

Stille. Tuftepark/treningspark. Litt 
skjermet mot vind.- Mann 30-39

Byggeplass som ikke tilfører 
noe til miljøet - Mann 25-29

parkeringsplass med stygg 
hangar- Mann 30-39

Her er det ingen god måte å sykle 
med barn uten å måtte sykle gjen-
nom rundkjøringen. - Mann 30-39 Liker ikke alle næringsbyggene på 

Fornebu. Kvinne 60-69

Burde omdisponeres til grønnarealet el-
ler lignende. Begrenset med tilgjengelig-
het på lignende i området. Mann 30-39

Mørk gangvei, spesielt på høsten 
og vinteren. Lite aktivitet.
 Kvinne 30-39

Steder du liker - 221
Steder du ikke liker - 107
Utrygge steder -54

farlig trafikk, høy fart
x- 40-49

Utrygt å krysse
- Mann 30-39

Kan være litt utrygt å gå der når 
det er mange raske syklister
- Jente 20-29

Skummel tunnel for damer om 
natten- Mann 60-69
Belastet kryss -Mann 50-59

Trafikk/Vanskelig kollektivt
- Mann 30-39

Likte og ikke likte steder - dagens situasjon
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Mobilitet - til og fra arbeidsplass
Hvordan kommer du deg vanligvis til og fra din arbeidsplass skole?

Det er tenkt en bymessig utvikling i området 
ved ny T-banestasjon, med blant annet mer 
næring og flere arbeidsplasser. Ser vi på 
dagens situasjon, er det flere av de som 
reiser til Fornebu for å jobbe som benytter 
kollektivtilbudet, men det er fortsatt mange 
som benytter bilen. Ønsker man å øke bruken 
av grønne transportmidler for eksisterende og 
fremtidige arbeidende blir det viktig å legge til 
rette for bruk av sykkel og kollektivtransport til 
Teleplanbyen. 

Vi ser at beboere har større oppslutning rundt 
kollektivbruk, noe som forsterker påstanden om 
at kollektivdekningen i selve området er godt.  
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119 besvarelser - Flervalg mulig

44 besvarelser - Flervalg mulig

18 personer som 
svarte på spørsmålet 
både bor og jobber 
innen for området. 

83% av disse 
krysset av at de går 
til og fra arbeid. 
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Hvordan kommer du deg vanligvis til og fra 
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Mobilitet i fremtiden
Hvor sannsynlig er det at du vil benytte den nye T-banestoppet når det 
kommer?

Svært sannsynlig  68%

Svært sannsynlig  40%

Ganske 
sannsynlig

Ganske sannsynlig - 40 %

Ikke 
sikker

Ikke 
sikker

Lite/
svært lite
sannsynlig

svært lite
sannsynlig

100%

100%

69 besvarelser

20 besvarelser
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Det er god grunn til å anta at mange av de 
som bor i området, og de som jobber men 
bor utenfor kommer til å bruke det nye t-bane 
stoppet. Det nye stoppet vil bli et trekkplaster 
for aktivitet i området, særlig i rushtiden. 

Plassering av hverdagsfunksjoner som 
matbutikk og barnehage i nærheten av 

stoppet vil potensielt gjøre de mer attraktive 
da de er på veien fra hjem/arbeid. Samtidig  er 
viktig å sikre en mix av nødvendige og valgfrie 
funksjoner i et slikt område, for å potensielt 
øke kundegrunnlaget til f.eks. kafeer og 
serveringssteder. 
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I hvilken grad er du engasjert i ting som 
skjer i nærmiljøet ditt?

67 ønsker å holdes videre orientert om prosjektet 
og prosessen via info på mail

Blant de eksisterende aktørene i området, hvem eller hva 
mener du er de viktigste bidragsyterne til det sosiale miljøet? 
(Dette kan være lag, foreninger eller enkeltpersoner)

6,5

Rangering på en skala fra 1-10. Antall respondenter 84.

Fornebo Vel
Obos

Punkt

Ingen

FornebuS

KIWIfornebu
Telenorarena

Sameiet

Skole

Snarøyaklubb

TeleplanBedriftslag

BarnehagenVier

Bærumseilforening

Felleskjøpet

SATS

Lions

Flerbrukshall

FornebuPadelsnarøyabandy

snarøyatennis CodfatherFardalpizza

Aker

Fornebuyoga

Fornebulandetvel

Helsestasjon

Fornebupiloten

Fornebuporten

Lekeplasser

parker

butikker

LysakerBrygge

spisested

showroom

Hotell

Samdyrkelaget

Sjøflyhavna

Kunstergata

Bærumsvømmerne

TeleplanTeleplanGlobe

Torsdagsklubben

ContinuumPropertyAS
Lokalmatbutikk

Engasjement og lokale aktører

Fornebo Vel peker seg frem som en av de viktig-
ste sosiale aktørene i området. Dette er en aktør 
som blir viktig å inkludere videre i dialogarbei-
det og arbeidet med planene for Teleplanbyen 
så deres interesser blir ivaretatt. 

6,5
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Er det noen aktiviteter, lokale lag, foreninger o.l. du savner i nærmiljøet?

”After-work konsepter, kulturtilbud 
for unge voksne, sosiale områder, 
kommunikasjonskanaler mellom lysaker/
oksenøya og mer handel i kombinasjon med 
bolig ”

” Vi ønsker at Quality Hotel Expo, 
Akerkvartalet, Telenor Arena og Norwegian 
kommuniserer bedre med beboerne, f.eks. gi 
beboere rabatter, invitasjoner og nabotilbud. ”

” Tennisbane og rimelig 
treningssenter ”

”Savner et lokalt idrettslag. ”

”Samlingssteder for barn, 
lekeplass etc. Ballbinger ”

”Kino, teater, kafeer, variasjon i butikker”

”Klatrevegg. Et sted å spille ball 
”på løkka”. Lekeplass.”

”En god vin- og ølbar ”

Kafé, mulighet for å ta et glass vin, 
klesbutikker

Lekeplass/aktivitetsplass for barna 
i tilknytning til kaffe/bakeri med 
stoler + med tak over

”Discgolfbane, streetfood court.  ”

Uttrekk fra 42 kommentarerA f t e r w o r k/
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Opptatt av de eldre byggene

Bevaring av det grønne preget og 
landskapet

Gang og sykkelforbindelser

Høydene mot Lagåsen

Viktig å beholde grøntområder
 - kvinne 25-29

Villahus som setter særpreg på Sameiet 
Arnebergs Hage- kvinne 30-39

Dagens område har ikke høyhus, 
viktig å videreføre. Det er viktig med 
trafikkavvikling mot E-18 og ut mot 
Fornebu/Snarøya - Mann 50-59

Dagens sykkeltrafikk på Fornebuveien 
er tidvis tett og de kommer meget fort, 
marginene begynner å bli små. Det må 
tas hensyn til behovet for sykkelvei - men 
også bo/turområdet som begynner å bli 
utrygt til tider. - Mann 50 -59

Viktig at bygninger i området ikke blir 
høyere enn de er i dag -Kvinne 50-59

Bevare trærne og variert landskap. Stille 
kvaliteter. -Kvinne 30-39

Overgang fra øst til vest av veien
Mann- 60-69

De eldre bygningene er noen av de få 
igjen på Fornebu. -Kvinne 50-59

Kvaliteter/verdier som er viktige å
ta med seg videre i utviklingen?
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Grønt
Natur

Trygt

Fredelig

Landlig

Rolig
Hyggelig

Luftig Åpent

Tilgjengelig

Gang og sykkelUrbant

Moderne

Ryddig

Tett
FintHandel

Strand

Sosialt

Friluft

Variert

TrærFrodig

Mangfoldig

Historisk

Lav bebyggelse

Barnevennlig

Park

BilfrittLevende
Kaféer

Inkluderende

Stier

Attraktivt

Byrom

MiljøvennligFremtidsrettet

Innbydende

Reduseres

Samlingspunkt Støyskjermet

Forretninger

Gateliv

Barnefamilier

Kollektivknutepunkt

Lek

Pub
Felleskap

Flerbruk

Arbeidsplasser

Kommunikasjon

BotaniskHage Hageparseller

Kult

Reduserttrafikk

Villabebyggelse

Benker

IkkeStoretrær

Langsiktig

Næringspark

Kontorer

Leiligheter

Lokalt

Lyst

Bibliotek
Kjøpesenter

Møtesteder
Nærbutikk

StilleFremkommerlig

Oversiktlig

Boliger

Parkering

Treningssenter

Fastfood

BilligeBoliger

Integrert

Tiltrekkende

Butikker

Kulturtilbud

Afterworkmiljø

Nært

Idrettsaktiviteter
Stilig

Interessant

Miljø

Inkludert

Inspirert

Tur

Restauranter

Minimalistisk

Fremtidsønsker
Tenk nå på hvordan du ønsker at området (markert med gult) skal utvikles i fremtiden - 
beskriv med tre stikkord. 

Ordsky basert på 187 ord. Fargekodet etter tema/tilknytning til hverandre.

Lokalbefolkningen ønsker å bevare det grønne preget. Ifølge ordskyen er det et grønt, moderne og trygt område man ønsker 
i fremtiden. Det er også et stort ønske om å skape et levende sted, hvor serveringssteder og andre møtesteder står høyt hos 
respondentene. 
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Fremtidsønsker

Antall klikk. 101 svarte på spørsmålet. 
Flervalg mulig. Uttrekk fra 17 kommentarer. 

0 10 20 30 40 50 60 70

 Arbeidsplasser

 Annet

 Co-working lokaler

 Ingenting, jeg er fornøyd som det er

 Dagligvarehandel

 Arrangementer

 Arenaer for organisert idrett

 Bedre turmuligheter

 Arenaer for uorganisert aktivitet

 Parkering

 Annen handel/shopping

 Bedre fritidstilbud

 Parker og uterom

 Bedre kollektivtilbud

 Bedre kulturtilbud

 Møtesteder

 Bedre serveringstilbud

Hva syns du mangler i området av funksjoner og tilbud?

”behold alt grønt, men tilføre arenaer 
som kombinerer både voksne og barn. 
Gjerne ”et glass vin/øl” med enkel mat 
på kvelden, og god familiemiddag i 
enkle omgivelser. ”

” Fritidsklubb for ungdom, 
balansepark og infrastrukturell lys- 
og lydinstallasjoner. ”

”En plan som burde vært 
på plass/implementert før 
utbyggingen av Fornebu som 
arbeidsplass/boområde. Nå 
fremstår området som en 
Saltstraumen mtp. inn- og 
utreise.”

”Kids indoor and outdoor 
activities ”

Hva syns du mangler i området av funksjoner og tilbud? Andre ting eller kommentar?
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Av følgende, hvilke typer møteplasser er det behov for i nærområdet?

Antall klikk. 58 svarte på spørsmålet. 
Flervalg mulig. 5 kommentarer.0 10 20 30 40 50 60

  Ingenting, jeg er fornøyd som det er

  Annet, spesifiser:

  Møteplass med eget tema etter interesse
(sjakk-klubb, bridge-klubb, bingo etc.)

  Utleielokaler til selskaper og
arrangementer

  Møteplass for eldre (f.eks felles
spisested/kantine)

  Nabolagshager

  Møtesteder innendørs for barn

  Møteplass for ungdom (f.eks
ungdomsklubb)

  Ikke-kommersielle tilbud innendørs
(bibliotek, bydelshus etc.)

  Lekeplasser

  Byrom

  Parker

  Kommersielle tilbud innendørs (kafeer,
spisesteder etc.)

Hvilke type møteplasser?

” En koselig vin- og ølbar”

” Bar”

” Fritidsklubb for ungdom, 
balansepark og infrastrukturell 
lys- og lydinstallasjoner.”

”Sats på å lage mer byrom på 
Fornebu”

”Makerspace/verktøykollektiv, 
restauranter i den billige enden 
av skalaen (thai, kina osv).”

Andre ting eller kommentar?
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Har du noen gode idéer du tror kan bidra til et mer attraktivt bomiljø? Hva blir det viktigste å ha 
fokus på? Hvilke nabofunksjoner, aktiviteter og miljøer mener du det bør tilrettelegges for?

Hovedtrekk:

”Sosiale møteplasser som café, restaurant (med 
uteplass) og lignende vil være positivt for alle i 
området rundt. Mulighet for mindre forretninger/
spesialforettninger med tilknyttet parkering 
kan bidra til å få andre til området - det er et 
knutepunkt så det burde finnes et kundegrunnlag.”

”Støydempende tiltak for motorveien.  Om det 
absolutt skal bygges boligblokker, gjør litt mer ut av 
det. Knytt arkitekturen til Fornebu sin historie som 
flyplass. Blokkene i dag er så utrolig gørr, og er helt 
likt alt annet som bygges andre steder. Det er helt 
uten lokal forankring i historie og aspekter som 
gjør Fornebu unikt. Se til Aker Brygge, Solsiden 
osv der man binder stedenes historikk med 
bebyggelsen. Eller Amager i København der de gjør 
mye spennende som løfter stedets særpreg. ”

”Flere steder der det går an å møtes etter jobb 
for sosialt samvær med venner. Pub/bar er 
mangelvare, eller lignende sosiale arenaer. 
Bowling, lekeland o.l. Det er mange barnefamilier i 
området. Disse har et begrenset tilbud. Utearealer 
bør ivaretas. Opprettholde noen grønne lunger. Det 
tar tid for skogen å gro opp igjen.”

”Fokus på grøntområder, lekeplasser, benker 
og langbord til sosiale nabosammenkomster, 
felles hage og samlingspunkt. Muligheter for 
aktiviteter som treningsapparater, ballspill 
etc. ”

”Grøntområder og at vei- og sykkelveier 
knyttes sammen”

”Grønne arealer, støyskjerming fra vei og bane, 
begrense høyden på bygg””Ikke bygge høyt. Trappe ned mot 

villabebyggelsen. De høyeste bygningene som 
”støyskjerm” mot E18.”

” Møteplasser for uorganisert lek. Løkkefotball og 
Lekeplasser”

” Utrolig viktig å legge opp til fine parkområder 
og muligheter for å åpne både restauranter, 
uteserveringer slik at det blir et felles sosialt 
samfunn hvor det skjer litt. 

• Sosiale møteplasser (utendørs og kafé)
• Grøntområder og tilrettelegging for sykling og gange
• Støyskjermende tiltak
• Vurdering av høyder, særlig mot Lagåsen

Uttrekk fra 53 kommentarer
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Har du gode idéer til hvordan man kan skape et godt lokalt sentrum med funksjoner og aktiviteter??

Som en del av området planlegges det en urban akse. Det vurderes blant annet å jobbe med 
aktiviteter/tilbud som appellerer til barn og unge.

After-work konsepter, kulturtilbud 
for unge voksne, sosiale områder, 
kommunikasjonskanaler mellom lysaker/
oksenøya og mer handel i kombinasjon 
med bolig 

Få gode og rette sykkeltrasseer. I dag går 
sykkelveiene i sikksakk gjennom området.

Innendørs gratis møteplass med aktiviter 
for barn og unge.  Så foreldre også kan 
møtes. F.eks. lekerom/aktivitetsrom á 
underetasjen på Fornebu S (se også til 
København). 

oppdagelsesløype for barn, noe mer enn bare 
lekeapparater

Plass til løkke, skate-part etc der unge 
”har lov” til å henge

Pumptrack, vannspeil og eget sykkelfelt. God 
belysning, gjerne gjøre noe litt spennende ut av 
belysningen. Spiselig beplantning. 

Nok benker,  det mangler over alt. Vi er gamle i 40 
år nå! Lekeplasser brukes i 3-7 år, vi er gamle så 
mye lenger og trenger bare benker så samler vi oss. 

Det bør bygges i en form for gateplan 
og ikke isolerte bygninger. Se på Oslo 
sentrum / grunnerløkka. Butikker i 
gateplan og leiligheter over. Skap liv i 
bydelen. Det er altfor dødt i Lysaker /
Fornebu etter arbeidstid om vinteren. Det 
er skummelt og mørkt.

Det er også viktig med restauranter, 
kaféer og butikker ved gateplan langs 
fortauene og gatene slik at det blir et 
levende nabolag og ikke kun leilighetsbygg 
og så næringsliv ved kontorbyggene. Et 
integrert nabolag fungerer mye bedre enn 
strenge soner.

Fritidsklubb, dans, kino, trampolinepark , 
kunstskole for barn/ unge

Stor lekeplass i skogen med praktiske små butikker 
og kafeer i omkring blir veldig spennande. 

Uttrekk fra 38 kommentarer

A p
e n
t

F R I
T ID

S K L
U B B

B
U O R G A N IS E R T A K T IV I T E T

F O R B A R N O G U N G E

K A F E

B y r o m o g u t e o p p h o l d

N A B O L A G S P U B

A f t e r w o r k/

G R O N T - 

h IN D E Rloype i skogen

• Tilbud til barn og unge
Møteplasser inne, uorganisert ute

• Kobling til aktiviteter i parken
• Bruk av vann i uterom
• Serveringssteder
• Egen sykkeltrasé

Hovedtrekk:
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Hovedfunn i den digitale medvirkningen
- Respondentene er positiv til innslag av nye ”by” funksjoner (spesielt servering) 
i forbindelse med ny urban akse. Man skal imidlertid vurdere hvor dette burde 
lokaliseres, da det nå er tenkt nord i området mens t-banestoppet som vil bli hyppig 
brukt er lokalisert sør. Tilbudene burde kommuniseres som nabofunksjoner og lokale 
tilbud, da det er dette som er etterspurt. Funksjonene må kobles opp til gode uterom 
og parken tilrettelagt for lek og uformell ”henging”.

- Gode separate sykkeltraseer er viktig for å sikre trygg trafikk. Idag oppleves 
sykkeltrafikken som farlig i noen områder hvor de deler veiareal med gående. 

- Rekreasjonsområdene som er nyttet mest ligger øst for området. Disse er en stor del 
av dagens identitet i området. I tillegg til å jobbe med byaksen mot Lilleaker må man 
jobbe men hvordan skape gode rekreative ruter og forbindelser for myke trafikanter 
over RV 166, altså øst-vest forbindelser gjennom planområdet. 

- Fokus på tilbud til barn og unge, både innendørs og utendørs. Skog i  parken og 
hinderløype, løkke som barn kan leke i og fritidsklubb for ungdom og unge voksne. 
”After work”-aktiviteter er og noe det kommenteres at bør satses på. 



SOMMER 2020 ARBEIDSDOKUMENTResultater Medvirkning 
med barnehager
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Bruk av nærområdet
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ansenparken

Basert på registreringer i kart av 
barnehageansatte. Det var kun de ansatte 
ved barnehagen Vier som registrerte hvilke 
ruter de bruker.

Ingen av de ansatte i idrettsbarnehagen 
registrerte ruter de bruker, men de har 
registrert mange steder barna liker. 

Tegnforklaring

Større ikoner betyr flere svar

Steder barna liker

Steder barna ikke liker

Utrygge steder

Kvaliteter

Ruter

Barnehagene

- fiske krabber
- vasse
- bål-plass
- litt skog
- strand
- flater til lek

- klatre i fjellsiden
- bål-plass
- liten skog
- strand

- syrinkratt

- brygge med hus

- rennende vann
- plass til fysisk utfoldelse
- sende pinne
- endre vannets retning
- trær til hengekøyer

- utfordring for de største

- trang bussholdeplass

- kyststi
- skog
- brygge

- fotballbane

- gress
- strand
- brygge
- hus til å 
spise inne
- toalett

- stor plen
- busker og trær
- akebakke
- hundebæsj
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7 anbefalinger og eksempler på tiltak

1. Lag utfordrende terreng og vertikalitet
Eksempel: Fantasifull hinderløype med utfordrende terreng, vertikale elementer og 
mulighet for å klatre, henge, skli, hoppe, ake, huske og løpe opp og ned.

2. Innfør vann i bevegelse i byrommene
Eksempel: Buktende vannrenne og vannsprut på torget, med mulighet for å følge 
vannets bevegelse og styre vannet.

3. La barna som bor i blokk leke sammen
Eksempel: Felles verksted i boligene og mulighet for at barna i de nye boligene 
bygger felles lekeplass i bakgården/på takterrassen.
 
4. Bruk variert natur i parkene
Eksempel: Miniskog i parken med blomster, busker og kratt og ulike trær (til klat-
ring, frukt mm.), for å komplementere gresslettene i området.

5. La barna ta del i de harde byrommene
Eksempel: Legg opp til bruk av sparkesykkel og sykkel i byrom med harde flater. 
Gatekunst med farger er bedre enn grått.

6. Still krav om kompleks arkitektur
Eksempel: Arkitektur av høy grad av kompleksitet / unngå monotone bygg. F. eks. 
”uforutsigbare” brudd i fasader og utkragninger,  varierte farger og materialer.

7. Tilrettelegg for rastemuligheter på tur hele året
Eksempel: Samarbeid med grunneiere/kommunen om å tilrettelegge for bål-hytte/
lavvo med bål-plass og toaletter i tilknytning til de viktigste turdestinasjonene på 
Fornebu.

1
Skap en fantasifull hinderløype

2
La vannet renne i byrommene

3
Tilrettelegg for naboskap mellom barn

4
Gro en miniskog i parken

5
Bruk de harde flatene

6
Still krav om kompleks arkitektur

7
Samarbeid om bedre rastemuligheter på tur

På bakgrunn av medvirkningsarbeidet utført med barn ved barnehager 
i nærmiljøet til Teleplanbyen har vi kommet fram til 7 anbefalinger for 
planarbeidet. Det er avgjørende å se resultatene i en større helhet sammen 
med andre analyser som er gjennomført. Resultatene blir viktig del av 
grunnlaget i utredningsarbeidet under tema barn og unge. En delrapport 
som oppsummerer medvirkningen med barnehagebarna ligger ved som 
kompendium.

På bakgrunn av medvirkningen anbefales følgende fokus for å ivareta barn- 
og unges interesser i arbeidet videre med Teleplanbyen:

Her er 7 eksempler på tiltak som kan være aktuelle for å imøtekomme 
anbefalingene:
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Medvirkningsaktiviteter Teleplanbyen vår/sommer 2020

Konklusjoner og videre anbefalinger
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Medvirkningsaktiviteter Teleplanbyen vår/sommer 2020

LANDSKAP 

Bevissthet om henvendelse mot Lagåsen
Det er en generell bekymring rundt byggehøyder, 
selv om tilbud og urbane kvaliteter er ønskelig. Det er  
positivitet til høy bebyggelse mot E18, men bekymring 
om høyder mot Lagåsen som er et verneverdig 
område. I dette området blir det spesielt viktig med en 
bevissthet om tilpasning i utforming av bebyggelsen.

Kupert terreng, lekende bygulv, farger i urban akse
Barna i området ønsker mer utfordrende terreng. 
Det anbefales å legge til rette for mer utfordrende 
lek enn tradisjonelle lekeplasser, for eksempel ved å 
legge inn en aktivitetsløype i parken og større kreative 
lekeelementer. For å gjøre ”harde” byrom spennende for 
barna kan det jobbes med sterke farger /gatekunst og 
med vann som estetisk og lekende element.

Serveringssteder og uformelle
møteplasser for nabolaget 
Respondentene ytrer et behov for flere møteplasser, 
serveringssteder, nabofunksjoner og lokale tilbud 
som sykkelverksted. Det blir viktig å tilrettelegge for 
servering og andre uformelle møtesteder i første etasje 
tilknyttet byrom. Det bør også jobbes med å få på plass 
funksjoner for barn og unge (f. eks. aktivitetsplasser 
/ ungdomsklubb), og for unge voksne (f. eks pub /
afterwork), for å oppnå tilbud til flere enn i dag.

Ivareta og styrke det grønne Fornebu
Respondentene er opptatt av det grønne, og man bør 
derfor både ta vare på og forsterke grønne kvaliteter i 
parker og andre uterom. Barna er også opptatt av det 
grønne - og bærekraft - og etterspør bl.a. blomster og 
trær. Ettersom det er mange store, flate parkområder 
på Fornebu allerede, anbefales det å jobbe mer med 
biologisk mangfold og programmering i parkene her. 
Utadrettet virksomheter tilpasset lokalmiljø. 

Her framlegges én overordna og 8 tematiske 
anbefalinger for utviklingen av Teleplanbyen, basert 
på medvirkningen som er gjennomført. Det er mange 
måter å innfri lokale behov og ønsker, og her er det 
fokusert på enkelte tema man bør være spesielt bevisst 
på og jobbe med. 

Ettersom det er lovpålagte krav om å ivareta barn og 
unges interesser, er det i noen av anbefalingene lagt 
spesielt vekt på hva som ble avdekket i medvirkningen 
med barn, som delvis går igjen fra de 7 anbefalingene 
som ble tidligere framlagt. Det er pekt på viktig 
samarbeid, og enkelte, presserende funn og behov, som 
konflikt- og faremomenter er omtalt som nødvendige 
å ta på alvor, helst også i forkant av den permanente 
utviklingen.

OVERORDNA ANBEFALING
Grønt moderne nabolag som henger godt 
sammen med Fornebu og sjøen
På Fornebu setter man pris på det grønne, og det 
er også et ønske om at framtidig utvikling skal ha et 
grønt preg. Samtidig er man opptatt av at det skal 
være moderne og framtidsrettet. Det er et behov, og 
ønske om flere funksjoner, aller helst serveringssteder 
og møtesteder. Det er viktig med en balanse mellom 
urbanitet og et rolig bomiljø, for å oppnå et bymessig, 
grønt og livlig nabolag.

Området bør knyttes godt sammen med Fornebu, 
og det må spesielt jobbes med en bymmessig 
sammenheng mot Fornebyporten i sør. Samtidig er det 
viktig å knytte området opp mot rekreasjonsområdene 
ved sjøen i øst med gode forbindelser.

Gode gang og sykkelforbindelser gjennom 
området. Minimalt med biltrafikk. 
Det er avdekket problematikk rundt raske syklister 
og andre myke trafikanter i området. Det blir viktig å 
planlegge for flere forskjellige mobilitetsformer, og å 
avbalansere høyfrekvent og lavfrekvent hastighet. De 
godt likte rekreasjonsområdene i øst tilsier et spesielt 
fokus på å bedre sammenhengen for myke trafikanter 
mellom øst og vest. En øst-vest forbindelse kan bli mye 
brukt av de lokale, og bør ses i sammenheng med andre 
akser med tanke på byliv og attraktivitet.

Arkitektur som reflekterer identiteten i området
Det bør jobbes med arkitektur som reflekterer det 
respondentene ønsker for framtiden: blant annet et 
moderne og grønt nabolag. Det er avdekket at barna 
foretrekker kompleks arkitektur, og det anbefales derfor 
også å jobbe med brudd i fasader, utkragninger og 
farger og materialer for å unngå monoton bebyggelse.

Utvikle prosjektet videre med en god lokal dialog 
Fornebo Vel kommer tydelig fram som den viktigste 
sosiale aktøren for beboere i området. Når det 
legges nye planer for området blir det viktig med 
en god dialog med disse. Det blir en viktig kanal for 
informasjonsflyt, og for å kunne sikre en løpende dialog 
med representanter for lokalsamfunnet.

La noe skje allerede på kort sikt
For å kunne imøtekomme behov som er avdekket, som 
kan løses / forbedres på kort sikt, bør det vurderes 
midlertidige tiltak. Dette vil styrke området i påvente av 
den permanente utviklingen, og gi beboerne en følelse 
av å bli lyttet til tidlig. Fokus bør være på oppholdsteder 
/aktivitet for barn og unge og/eller merking av 
sykkeltraseer/forbedring av holdeplassen ut mot 166 
som oppleves som farlig av de barnehageansatte.

BYGGEHØYDER

FUNKSJONER

IDENTITET

MOBILITET

ARKITEKTUR

PROSESS

MIDLERTIDIGE TILTAK

Oppsummerende 
anbefalinger
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Stille gang- og 
sykkelvei med 
naturlig innslag 
rundt (trær). Ikke 
bygge for høyt 
inntil gangveien 
og bevare 
terreng og trær. - 
kvinne 30-39

Viktig å beholde 
grøntområder
 - kvinne 25-29

UFO-en. Synd 
den bare 
forfaller der den 
står. - Mann 30-
39

Villahus som setter særpreg på Sameiet 
Arnebergs Hage- kvinne 30-39

Barnehagen er viktig for nærmiljøet og 
et sted hvor evt. våre kommende barn vil 
gå. - Mann 40-49

Dagens område har ikke høyhus, 
viktig å videreføre. Det er viktig med 
trafikkavvikling mot E-18 og ut mot 
Fornebu/Snarøya - Mann 50-59

Dagens sykkeltrafikk på Fornebuveien 
er tidvis tett og de kommer meget fort, 
marginene begynner å bli små. Det må 
tas hensyn til behovet for sykkelvei - men 
også bo/turområdet som begynner å bli 
utrygt til tider. - Mann 50 -59

Viktig at bygninger i området ikke blir 
høyere enn de er i dag -Kvinne 50-59

Overgang fra øst til 
vest av veien
Mann- 60-69

Bevare trærne og variert landskap. Stille 
kvaliteter. -Kvinne 30-39

De eldre bygningene er noen av de få 
igjen på Fornebu. -Kvinne 50-59

Ikke spesifikk plass, men 
behold masse grønt område 
der mulig! - kvinne 30-39

Spennende arkitektur på noen av 
bygningene (det med spiss møne og 
trehusbebyggelsen). Viser historisk 
bruk.- kvinne 30-39

Den eldre villabebyggelsen 
med grønne hager og 
store trær er fint og gir 
også Fornebu en følelse av 
å ikke bare være planert 
og hogd ned landskap 
som det har. Blitt plassert 
relativt kjedelige og stygge 
boligblokker på. Det hadde 
vært dumt dersom absolutt 
alt landareal skal benyttes 
som boligblokkareal.
- Mann30-39

75 klikk på kart

Kvaliteter/verdier som er viktige å
ta med seg videre i utviklingen?
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Har du noen gode idéer du tror kan bidra til et mer attraktivt bomiljø? Hva blir det viktigste å ha 
fokus på? Hvilke nabofunksjoner, aktiviteter og miljøer mener du det bør tilrettelegges for?

1. ”1.Noise Isolation. (Null Trinnlyd og utelyd) 
2. Green Zone.. Lots of recreational area with flowers and plants.”

2. ”Avdeling for  kommunal kulturskole slik at barn ikke må reise til Sandvika.  
Klatehall/ skatehall 
Takhager, bygge videre på «Nansenparken» men på tak, så hele området får en 
grønn og spennende profil. 
Tilrettelegg for gode strandmuligheter på Sollerud for alle som bor i Lysakerbyen. 
Det er stort trykk på allerede etablerte badesteder. ”

3. Bevar noe av grøntområdet som eksisterer i dag.
4. Boliger utviklet for ”unge gamle”.  Bomiljø med mulighet for trening, sosialt 

samvær og utleieenheter ved besøk av familie
5. Det må være hyggelige gjennomgangsveier mellom Oksenøya og Lysaker som 

innbyr til sykling og gange!
6. Det viktigste å fokusere på er at vi mennesker ikke trives når vi er stappet tett 

innpå hverandre. Hvis dere mener at denne utviklingen må skje selv om det 
er ikke en sannhet, da hadde jeg foreslått at man tenker 2-4 etasjer maks men 
store grønne rom mellom byggene og kontorbygg kun langs E18. Tenk mindre 
enn en halvpart av de boligene dere mest sannsynlig tenker å stappe inn som 
sardinbokser.

7. ”Discgolfbane 18hål för avancerad nivå og nybegynnnere.  
 
Streetfood foodcourt på bron over teleplan. Et sosialt samlingsted. Som knytter 
sammen fornebu, Lysaker, bekkestua,jar, stabekk, Ullern og Oslo. ”

8. En Rema 1000 eller Coop til å skape litt konkurranse mot Norgesgruppen. Flere 
treningstudioer. 

9. Flere boliger for førstegangskjøpere
10. Flere steder der det går an å møtes etter jobb for sosialt samvær med venner. 

Pub/bar er mangelvare, eller lignende sosiale arenaer. Bowling, lekeland o.l. Det 
er mange barnefamilier i området. Disse har et begrenset tilbud. Utearealer bør 
ivaretas. Opprettholde noen grønne lunger. Det tar tid for skogen å gro opp igjen.

11. ”Fokus på grøntområder, lekeplasser, benker og langbord til sosiale 
nabosammenkomster, felles hage og samlingspunkt.  
Muligheter for aktiviteter som treningsapparater, ballspill etc.  
”

12. For beboerne nær Oksenøya tilfører ikke Fornbuporten nok servering/
oppholdsareal. Og der de har uteservering så forsvinner den noe på grunn av den 
store parkeringsplassen ovenfor. Det ville blitt svært attraktivt om man lyktes med 
å utvikle gode byrom ved teleplanen. Det er er hyppig brukt kommunikasjonkanal 

for gående og syklende, derfor ville servicetilbud langs denne veien 
være naturlige stoppesteder til og fra jobb/byen. Funksjoner som kan 
samle mennesker bør vektlegges, Fornebu har gode nok turmuligheter, 
så her mangler det kulturtilbud. Kombinasjonsbygg for bolig og næring/
handel i første etasje vil skape aktivitet større del av døgnet. Mat samler 
alltid mennesker, en type food court/ kombinert med underholdning 
i en mer lokal/nedskalert versjon av Oslo Mathall vil kunne tilføre en 
urban opplevelse. Området er nærmest blottet for gode take away 
restauranter.  Afterwork aktiviteter for unge kontorarbeidere i området 
settes pris på, populære konsepter som Oche (dart), beerhouse, eller 
shuffleboard lykkes med i sentrum kunne gjerne vært i området her 
også. Det er veldig få av denne typen aktiviteter og tilbud som gjør at 
det er attraktivt å bli værende i området etter arbeid. 

13. Gode sykkelmuligeter. 
14. Grønne arealer, støyskjerming fra vei og bane, begrense høyden på bygg
15. Grønt, aktivt miljø. 
16. Grøntområder og at vei- og sykkelveier knyttes sammen
17. Hyggelige grønne by og ute rom.
18. Ikke bygge høyt. Trappe ned mot villabebyggelsen. De høyeste 

bygningene som ”støyskjerm” mot E18.
19. Ikke tettere utbygging, ikke nye turveier tett på våre boliger. Mer grønt, 

mer plass for barns lek.
20. Kids indoor activities and eating out places. Mall like sandvika
21. ”Kveldsaktiviteter som får med seg mye av nabolaget, f.eks. 

speidergruppe, skolekorps, musikkskole,  
 
Finn på et bruksområde for den ””vernede”” kollen mellom 
Oksenøyveien og Fornebuporten. I dag er det bare kratt, uteligger(e) og 
sprøytespisser der.”

22. Masse grønne arealer
23. Matbutikk, kafe, uteområder for tur
24. Mindre støy fra veiene rundt.
25. ”More supermarket diversity/competition (instead of NorgesGruppen 

monopoly we currently have) 
 
More parks and nature and fewer barren areas that act only as parking 
spaces. ”

26. Møteplasser for uorganisert lek. Løkkefotball og Lekeplasser
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27. Må få ned støy- og støvbelastningen fra trafikk
28. Pedestrian area with small shops and services.
29. Prioriter kollektiv. Begrens bilismen
30. Skole
31. Sosiale møteplasser som café, restaurant (med uteplass) og lignende vil 

være positivt for alle i området rundt. Mulighet for mindre forretninger/
spesialforettninger med tilknyttet parkering kan bidra til å få andre til 
området - det er et knutepunkt så det burde finnes et kundegrunnlag.

32. Spektakulært utsiktspunkt. Ungdomsklubb i høyden. Balansepark. 
Videovegg i undergangstunnel. Sikre gangfelt. Pusse opp bussholdeplass.

33. Større avstand mellom blokker. Ta hensyn så alle får sol. Benker over alt. 
Det er for mye organisert i dag, vi trenger ikke det

34. Større leiligheter som tilrettelegger for a) familier med minst 2 barn og 
større barn som kan bli boende lenger b) par eller enslige med mulighet 
for å bo lenger . Høy andel av leietakere som flytter inn/ut gir slitasje på 
bygningen, mindre kontakt og eierskap mellom naboene. Mer skjermede 
gårdsrom enn Fornebuporten 1 gjør det mer naturlig å møte og slå av en 
prat med naboer eller andre som bruker gårdsrommet. Minst en møteplass 
(f.eks. bibliotek, kafe, sted med mulighet for kurs- eller foredrag, være 
innendørs med barn) så man møter andre som bor i området. 

35. Støydempende tiltak for motorveien.  Om det absolutt skal bygges 
boligblokker, gjør litt mer ut av det. Knytt arkitekturen til Fornebu sin 
historie som flyplass. Blokkene i dag er så utrolig gørr, og er helt likt 
alt annet som bygges andre steder. Det er helt uten lokal forankring i 
historie og aspekter som gjør Fornebu unikt. Se til Aker Brygge, Solsiden 
osv der man binder stedenes historikk med bebyggelsen. Eller Amager i 
København der de gjør mye spennende som løfter stedets særpreg. 

36. støyskjerming fra Snarøyveien og E18, Bevare lave bygg og mer 
grøntarealer. Bevare naturlig kupert terreng, også pga støyskjerming, 
skjerme området rundt Arnebergs hage Og selve Arnebergs hage mot 
gjennomgangstrafikk fra gående, syklende osv. 

37. Treningspark, grøntområdet/ turvei. Skjerming med grønt mot E18, 
hyggelig kafee, matbutikk, bakeri (mat i farten). El sparkesykkel/ sykkel. 

38. Uformelle møteplasser. Benker. Lavterskel-restaurant/café hvor familier kan 
møtes etter skole/barnehage og spise middag.

39. Uteområder, avstand mellom bebyggelse, lekeplasser, fontener og 
utsmykninger. 

40. Utrolig viktig å legge opp til fine parkområder og muligheter for å åpne 
både restauranter, uteserveringer slik at det blir et felles sosialt samfunn 

hvor det skjer litt. 
41. ”Vi mangler bibliotek / bokcafé som er ikke kommersielt 

Flere og varierte butikker 
Mathall 
Delikateseforretning”

42. (tom)
43. Varierte boliger, attraktive uterom med god standard. 
44. Ingen høye bygninger. Lagåsen må vernes og bevares.
45. ”Swimming pool 

Bakery / restaurants / cafes ”
46. Sørge for at det det ikke bygges for tett og høyt. Ikke over 4 etg. Gode 

møterom på gatenivå med cafe og butikker.  
47. ”Støyskjerming mot E18 

Etablere et byrom som gir sosiale møteplasser, ikke dødt som Lysaker torg.”
48. Behold så mye som mulig av trær og natur. Bygg gjerne i høyden! Og ikke lag 

for små leiligheter, under 50kvm er jo bare tull!
49. Støybegrensning
50. Ikke bygge for tett og høyt (over 5.-6. etasjer) være seg det blir kontorlokaler 

eller boliger. Dette er ikke Oslo sentrum og det er viktig med litt ”luft” i 
området.

51. ”Mer grøntområde med lekeplasser. 
Det er mange barnefamilier i området.  
Når det gjelder boliger, trenger vi flere større boliger da det er stor utflytting 
fra Fornebu, pga plassmangel. Første etasje i boliger bør ha egen hage som er 
større enn 5 kvm.”

52. No idea. I will leave it to the experts. 
53. Det er viktig å beholde parkering plass til barnehagen og kontorer i området. 

Det som jeg observerer ofte at  biler får mindre og mindre P-plass, og da det 
blir mer vanskelig for å komme til området. Samtidig blir det lurt for å skjule 
p-plass .  
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Har du gode idéer til hvordan man kan skape et godt lokalt sentrum med funksjoner og aktiviteter??
1. -
2. After-work konsepter, kulturtilbud for unge voksne, sosiale områder, 

kommunikasjonskanaler mellom lysaker/oksenøya og mer handel i 
kombinasjon med bolig 

3. Aktiviteter/forretninger/servering på kveld, så det ikke blir et dødt område 
på kvelden.

4. Barer 
5. Den urbane akse bør være en tursti i høyden for gående. Den tar deg 

via trapper og broer mellom byggene. Den har et midtpunkt på taket til 
det høyeste bygget. På midtpunktet ligger ungdomsklubben Freezone. 
Freezone er innglasset med egen heis, og har ikke tilgang til taket, vi 
skiller turvei og ungdomsklubb slik at ungdommene får være i fred. På 
taket får du en fantastisk utsikt med benkeplass, lys- og lydinstallasjoner. 
Turstien begynner mellom Magnus Poulssons vei og Fornebuveien, og 
avsluttes i Oksenøyveien. Kanskje dere klarer å stjele arkitekturprisen fra 
Nansenparken? Inspirasjon til ungdomsklubb, denne gjengen er virkelig 
gode: https://www.freezone.no/

6. Det bør bygges i en form for gateplan og ikke isolerte bygninger. Se på 
Oslo sentrum / grunnerløkka. Butikker i gateplan og leiligheter over. Skap 
liv i bydelen. Det er altfor dødt i Lysaker /Fornebu etter arbeidstid om 
vinteren. Det er skummelt og mørkt.

7. Det er også viktig med restauranter, kafeer og butikker ved gateplan 
langs fortauene og gatene slik at det blir et levende nabolag og ikke kun 
leilighetsbygg og så næringsliv ved kontorbyggene. Et integrert nabolag 
fungerer mye bedre enn strenge soner.

8. Det ville vært veldig gøy med en zipline
9. Discgolfbane. Billig og moro aktivitet for alle alder. 
10. En park, lekeplass og kino kunne være bra for barn og ungdom.
11. Fritidsklubb, dans, kino, trampolinepark , kunstskole for barn/ unge
12. Få gode og rette sykkeltraseer. I dag går sykkelveiene i sikksakk gjennom 

området.
13. Grønne lunger og grønnt areal
14. handel og servering på gateplan.  Kontor og boliger over
15. ”Holde aktiviteter både dag og kveld. Gode møteplasser for unge voksene 

og voksne.  
Skille trafikk til næringsbygg og bomiljø fra hverandre. Trygt for barn å 
leke. ”

16. Ingen spesielle ideer, men gateplanet bør få et urbant preg med butikker og 
serveringssteder

17. Innendørs gratis møteplass med aktiviter for barn og unge.  Så foreldre også 
kan møtes. F.eks. lekerom/aktivitetsrom á underetasjen på Fornebu S (se også 
til København). 

18. Kaffe, bakeri, sunn fastfood. Treningsmuligheter. Grøntområdet
19. lekeplasser med kafé rett i nærheten. Dette gjør at lekeplassen og kaféen blir 

et samlingspunkt for barn og voksne. 
20. Make a food court. Possibly another supermarket such as Rema 1000/Coop to 

break dominance of price/quality by Norgesgruppen
21. Nok benker,  det mangler over alt. Vi er gamle i 40 år nå! Lekeplasser brukes i 

3-7 år, vi er gamle så mye lenger og trenger bare benker så samler vi oss. 
22. Områder som innbyr til sosialisering.
23. Plass til å leke, gøyale lekeapparater, skatepark/sparkesykkelbane 
24. Pumptrack, vannspeil og eget sykkelfelt. God belysning, gjerne gjøre noe litt 

spennende ut av belysningen. Spiselig beplantning. 
25. Sats på uterom
26. Skape liv på gateplan med butikker og sitteplasser ute i fine omgivelser. Gjerne 

med flott lekeapparater i nærheten. Savner ett sted å ta en pils. Fotballpub? Ett 
sted å være for ungdommer. 

27. Skole, barnehage, småbutikker
28. Sosiale uterom
29. Ungdomsklubber og ute rom som de unge ønsker og benytte.
30. Water pool.
31. (tom)
32. oppdagelsesløype for barn, noe mer enn bare lekeapparater
33. Ved å ikke bygge ut
34. Sett av areal til lekeplass, ballplass, Fritidsaktiviteter osv. 
35. Plass til løkke, skate-part etc der unge ”har lov” til å henge
36. ”Lett adkomst for sykler 

Gode parkeringsmuligheter for bil”
37. Kino, teater, bar, restauranter og annen matservering/takeaway, Treningssenter 

med squashbaner, fotballbinge, gymsal eller annet treningstilbud. 
38. It would be best that the area is both safe and enjoyable to its residents
39. Stor lekeplass i skogen med praktiske små butikker og kafeer i omkring blir 

veldig spennande.
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Er det noen aktiviteter, lokale lag, foreninger ol. du savner i nærmiljøet?

1. -
2. After-work konsepter, kulturtilbud for unge voksne, sosiale områder, 

kommunikasjonskanaler mellom lysaker/oksenøya og mer handel i 
kombinasjon med bolig 

3. Discgolfbane, streetfood court. 
4. En god vin- og ølbar
5. English school and barnehage
6. Flere spisested rund fornebuportalen
7. Fritidsklubb, café, bakeri, idrettslag
8. Håndballag 
9. I am missing fast food, backery and hair cut service.
10. I fremtiden vil kommende barn ha behov for et idrettslagi nærmiljøet.
11. Ja idrettlag
12. Jazzklubb, musikkscene, kino
13. Kafé, mulighet for å ta et glass vin, klesbutikker
14. Kafeer, restauranter, uteservering
15. Kids indoor activities 
16. Kino, teater, kafeer, variasjon i butikker
17. Klatrevegg. Et sted å spille ball ”på løkka”. Lekeplass.
18. Klatring, både utendørs og innendørs . Pumptrack (sykkel). 
19. Kul bar
20. Kunne skrevet ”en liten kafé”, men alle byggeprosjekter sukrer jo pillen med 

det uansett.
21. Lekeplass/aktivitetsplass for barna i tilknytning til kaffe/bakeri med stoler + 

med tak over
22. Lokal fotballbane.
23. Mer aktiviteter for barn
24. Mer kafeer /restauranter 
25. Mye foregår på Fornebu. Veldig lite på Lysaker
26. Nei
27. Nespresso 
28. No
29. No idea

30. Samlingssteder for barn, lekeplass etc. Ballbinger
31. Savner et lokalt idrettslag.
32. Speidergruppe, skolekorps, makerspace
33. Storre utvalg matbutikker (det finnes bare Norgesgruppen på Fornebu), 

flere restauranter, treningstudioer, en kino
34. Sykkelklubb
35. Tennisbane og rimelig treningssenter
36. Trening
37. Treningssenter. 
38. Turn
39. Vet ikke
40. Vi ønsker at Quality Hotel Expo, Akerkvartalet, Telenor Arena og 

Norwegian kommuniserer bedre med beboerne, f.eks. gi beboere rabatter, 
invitasjoner og nabotilbud.

41. (tom)
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1. Activities for kids
2. Bakeri med kaffe. Søndagsåpen butikk. Lekeplass.
3. behold alt grønt, men tilføre arenaer som kombinerer både voksne og barn. Gjerne ”et glass vin/øl” med enkel mat på kvelden, og god 

familiemiddag i enkle omgivelser. 
4. Det tilbudet som er passer meg som ikke er fastboende der.
5. Discgolfbana 18hål 
6. En plan som burde vært på plass/implementert før utbyggingen av Fornebu som arbeidsplass/boområde. Nå fremstår området som en 

Saltstraumen mtp. inn- og utreise.
7. Er stort sett fornøyd slik det er i dag. Nærheten til Oslo og resten av Bærum gjør at mangel på tilbud eller ikke føles så stor.
8. Fritidsklubb for ungdom, balansepark og infrastrukturell lys- og lydinstallasjoner.
9. Gjesteparkering til alle beboere
10. Jeg snakker for egen aldersgruppe. For barn/unge/unge voksne saknes mye. Svømmehall, blant annet.
11. Kids indoor and outdoor activities 
12. Konkurrasne på daglivarehandel. Alt er Norgesgruppen. Nansenparken blir trang når alt er bygd ut.
13. Prioriter Tbane utbygging
14. Ref: dagligvarehandel - annen aktør enn Norgesgruppen
15. School, barnehage
16. Skulle vært mer urbant
17. Ønsker bedre direkte forbindelse mellom Fornebu, Lysaker og  Majorstua

Hva syns du mangler av funksjoner og tilbud innenfor nærområdet? (Du 
kan velge flere)---Kommentar / Annet:



39

Digital medvirkning - Medvirk Teleplanbyen

39

Appendiks - Medvirkningsaktiviteter Teleplanbyen vår/sommer 2020

SOMMER 2020 ARBEIDSDOKUMENTAppendiks - Resultater Medvirkning 
med barnehager
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5-6 år Totalt ca 20 frs idrettsbarnehagen og 10 fra Vier

Totalt ca xx frs idrettsbarnehagen og xx fra Vier

Barn

Barnehageansatte

Kartlegging av preferanser ang. bygningsmiljø (arkitektur), utemiljø (estetikk) og aktivitetsmiljø.
Oppgaven for barna var å klistre klistremerker på det de likte.

Nærområdet - Fremtidsbilder

Oppgaven var å tegne huset sitt, og alt barna ønsket i området rundt.

Digital kartlegging av dagens bruk med 
de barnehageansatte

Metodikk
Ved medvirkningsprosess for barn og 
unge  arbeider LÉVA arbeidet ut i fra 
medvirkningstigen for barn (Hart, 1995), og 
det er søkt å oppnå et nivå for medvirkning 
som er ’konsultert og informert’; opplegget 
er designet og styrt av oss, men barn er 
konsultert. Hensikten er at barna skal ha 
forståelse for hva som skal skje, og at deres 
meninger er viktig i videre prosess.

Istedenfor at barn og unge kun er passive 
deltakere i samfunnet blir de gjennom 
medvirkning gitt barn til å bli delaktige 
beboere. Metodene benyttet i medvirkningen 
er godt utprøvde verktøy av LÉVA og gir gode 
resultater når det kommer til preferanser, 
behov, og ønsker inn i planprosessen. 

Barnehageansatte er gode talerør for barnas interesser og har 
innsikt om hva de liker og ikke liker i nærområdet idag. Det 
ble derfor lagt vekt på å gjennomføre en digital undersøkelse 
med de ansatte, samtidig som det refereres til samtaler under 
besøket og medvirkning med de minste. 
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Appendiks Resultater - medvirkningsaktiviteter
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Bygningsmiljø

• MER

• høy grad av kompleksitet, dynamikk og variasjon

• utkragede elementer (fasader med dybde), gjerne 

med variasjon i fargebruk og sterke farger

• vegetasjon på vegger og balkonger

• MINDRE

• monotone fasader med fast rytmikk, ensidig 

fargebruk og små fasadeforskyvninger. 

• rette linjer i fasader (fasader uten dybde)

Preferanser

”Hus i vannet”

Fasader med dybde

Vegetasjon

Sterke farger

Kompleksitet

Bilder med færre 
klistremerker

”Det er fint at balkongene 
går sånn ut og inn”

”Gress på huset er kult”
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Aktivitetsmiljø
• MER
• vertikale elementer, med mulighet for å leke 

i høyden, klatre og henge.
• landskap med organiske, buede former og 

bevegelser. 
• vannrenner med spennende bevegelser
• variert og sterk fargebruk
• fantasirike, utradisjonelle installasjoner som 

ikke indikerer én spesifikk bruk.

• MINDRE
• forhåndsbestemt bruk - kjente installasjoner 

som indikerer spesifikke aktiviteter.
• 2D - landskap med liten grad av vertikale 

elementer.
Vertikalitet

FargerHenge

Utfordrende

Vannsklie!

Tre-hytte i skogen

Fantasi”Jeg elsker å 
klatre!”

Bilder med færre 
klistremerker

”Det er like bra å klatre
 i tre som i stativ”

”Spennende å kunne se 
hvor tingene kommer”
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Utemiljø

• MER

• vann som element - mulighet for å vasse eller 

leke mellom vannstråler.

• farger, gjerne sterke, i ”street art”-sjangeren.

• tilrettelegging for fysisk aktivitet med fart, 

løping, sykling, sparkesykling, skating.

• vertikale elementer i utforming av uteområder, 

eller ta i bruk fasader med dekor etc. som 

integrert del av uterom.

• MINDRE

• stiv og kantete utformet park 

• grå, harde flater

farger veggmaling

Vannlek
Epler

Kult
Bilder med færre 
klistremerker

”det gøy å leke med 
vann”

”det er fint at man 
kan løpe”

”fint å spise ute”

”Det er fint å kunne sykle 
og sparkesykle og skate”

• ”fint å spise ute”
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Dyra er med!

Slott

Sky med sklie. Stativ holder skyen oppe

Lekevulkan

Tegninger - uttak - Idrettsbarnehagen
Hva ønsker du i området rundt huset ditt?

GJENTAKENDE TEMA

NATUR

• Blomster og planter på balkonger og 

utearealer

• Forskjellige tre-typer, for eksempel frukttrær 

eller andre tre-typer enn de som finnes i 

området for å komplementere

LEK

• Mulighet for å lage lekehytte/tre-hytte?

• Lekeapparater (huske, skli, hoppe, klatre)

• Tivoli/karusell

• Viktig å ha arenaer der man kan leke med 

naboer selv om man bor i leilighet.

KUNST OG VANNELEMENTER

• Statuer av fantasifulle objekter (monster, 

vulkan, stor fot, slott, sky)

• Basseng, vann, buktende vannsklier (det var 

veldig varmt denne dagen).

• Broer man kan gå over?

MILJØENGASJEMENT

Ei jente ville ikke gi fra seg tegningen, fordi 

hun ikke ville at det skulle bygges noe. Det 

ville gå ut over trær, planter og frø, og gjøre at 

man ikke kan puste. Dette tilsier viktigheten 

av fokus på klima og biologisk mangfold.

Blomster i hagen, med vegg som 
skiller mellom min hagene

Lilla stor vei - veldig krusedullete 
Kjører krusedullete hjemmefra. 
Parkerer ved barnehagen.

NB! Fokus på vann kan være pga at 
medvirkningen var en varm sommerdag
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GJENTAKENDE ELEMENTER

• Aktiviteter med fysisk anstrengelse (litt 

vanskelig) (klatrepark, -stativ, -vegg, 

hinderløype, trapper)

• Aktiviteter med fart (litt spennende) (sklie/

rutsjebane/trampoline/tivoli/stige opp 

hoppe/zip-line)

• Aktiviteter med vann (badebasseng, 

badering, vannsklie)

• Hengeaktiviteter (redehuske, husker, trær 

med hengekøye)

• Sykling (sykkelbane, sykkelvei, 

sykkelparkering, sparkesykkel)

• Steder for aktivitet (Tre-hytte/lavvo/skur/

fikse-sted/låne verktøy/kake-/is-butikk)

• Uteopphold (hage, balkong, blomster/

sofa/ting på taket, utsikt, blomster, bro 

over sandkasse)

NEVNT, MEN IKKE GJENTAKENDE

• ballspill (basketball, fotball)

ULIKE BOSITUASJONER BLANT BARNA
Mange av barna bor i hjem med store, fine hager med 
badebasseng etc. En av guttene som bor i leilighet 
tegna blokka si, og viste hvilket vindu som var hans. På 
spørsmål om han lekte med noen av naboene sa han 
nei. Viser behov for naboskap og lekemuligheter.

Tegninger - uttak - VIER Barnehage
Hva ønsker du i området rundt huset ditt?
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Samtaler med de ansatte

De barnehageansatte kommenterte at de 
ikke er overasket over hvilke uterom og 
aktivitetsmiljø som er klistret på. De ser 
utfordringer i nærmiljøet at det er mye 
flatt landskap, og at barna liker godt når 
de kommer til en liten ”klippe” eller skog 
som de kan utfolde seg i. De liker seg og 
godt nede ved vannet i Nansenparken.  
Naturlekeplasser og hinderløyper er 
forslag de ansatte kommer med. I 
Idrettsbarnehagen kommenteres det også 
at barna liker ”ekstrem- lek”, miljøer som 
er utfordrende og annerledes. De trekker 
frem klatretårnet ved Fornebuporten, 
det er en fin utfordring for barna. Vier 
barnehage leier ofte busser for å komme 
seg ut i skogen. Her trekker de frem Gupu i 
Vestmarka som et godt utformet område.

Andre kommentarer til hvordan offentlige 
steder skal tilrettelegges for bruk av 
barnehager er tilgjengeligheten til toaletter, 
at det til en viss grad er oversiktlig/eller 
avgrenset og noen form for oppholdssone 
eksempel gapahuk/sittegrupper. 



48

Digital medvirkning - Medvirk Teleplanbyen

48

Appendiks - Medvirkningsaktiviteter Teleplanbyen vår/sommer 2020

Ansatte i barnehagene 
Resultater fra digitalt spørreskjema

Dette savner vi i nærområdetDette er bra i nærområdet

Innspill til nye uteområder

De små lekeplassene rundt omkring
Flytårnet
Kystlinja
Parken
Småskogene

Oversikt for de voksne
Variasjon og spenning for alle
Vannlek -klatre - hoppe - gjemme seg
Tilfluktssteder - le for vær og vind
Bål-plass og rastemuligheter

Større skogområder
Kupert terreng og klatremuligheter
Steder å raste i le for vær og vind
Trygt og barnevennlig badested

!
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Bruk av nærområdet

Fo

rnebubukta

”K

rokodilledam
m

en”

”K

rattet”

Sk

ogen ved Telen
or

N
ansenparken

Basert på registreringer i kart av 
barnehageansatte. Det var kun de ansatte 
ved barnehagen Vier som registrerte hvilke 
ruter de bruker.

Ingen av de ansatte i idrettsbarnehagen 
registrerte ruter de bruker, men de har 
registrert mange steder barna liker. 

Tegnforklaring

Større ikoner betyr flere svar

Steder barna liker

Steder barna ikke liker

Utrygge steder

Kvaliteter

Ruter

Barnehagene

- fiske krabber
- vasse
- bål-plass
- litt skog
- strand
- flater til lek

- klatre i fjellsiden
- bål-plass
- liten skog
- strand

- syrinkratt

- brygge med hus

- rennende vann
- plass til fysisk utfoldelse
- sende pinne
- endre vannets retning
- trær til hengekøyer

- utfordring for de største

- trang bussholdeplass

- kyststi
- skog
- brygge

- fotballbane

- gress
- strand
- brygge
- hus til å 
spise inne
- toalett

- stor plen
- busker og trær
- akebakke
- hundebæsj

La

gåsenstranda

”P

olhøgda”

K
latretårn

Fl

ytårnet
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Steder lenger unna

”Fin strand, gode klatre muligheter, 
sand, Berg å leke på, liten skog”

”Fin strand, variert leke område, 
fotball må og store sletter”

”Når vi skal på lengre turer med 
rutebussbruker vi dette stoppet. 
Holdeplassen er liten, og vi står for nær 
trafikk i høy fart.”

Hvor ofte er barnehagen på tur i nærmiljøet?
1 gang i uka - 15 svar
2-3 ganger i uka - 5 svar
4-5 ganger i uka - 2 svar

So

lle
rudstranda

O

ff e
ntlig badep

lass

H
undsund barneh

age

St

orøya skole

Fo

rnebustranda

De ansatte i idrettsbarnehagen markerte 
en god del steder lenger unna barnehagen, 
som tyder på at de reiser et stykke unna 
barnehagen på turer.

”Store gressletter, litt skog”

”Spennende lekeplass”
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BARNEHAGEN

Det er behov for å ruste opp 
holdeplass i Snarøyveien, der 
barnehaga tar bussen fra til 
lengre ut�ukter.

NÆRTUREN
- leke i skogen
- klatre i trær
- gjemme seg i busk og kratt
- klatre i fjellside
- utfolde seg på gresslette

VIKTIG FOR EN GOD TUR
- trær for hengekøyer
- bålplass med tak/lavvo
- toaletter
- le for vær og vind
- oversiktlighet

!

TUR TIL FJORDEN
- kaste steiner i vannet
- utforske i fjæra
- �ske krabber
- leke på brygga
- vasse på stranda
- løpe på kyststien

TUR TIL LEKEPLASSEN
- sykle på asfalt�ate
- bli utfordra i klatretårnet
- ake i bakke
- sende pinner i fossene
- �ytte på ting for å styre vannet

BARNEHAGEN

Det er behov for å ruste opp 
holdeplass i Snarøyveien, der 
barnehaga tar bussen fra til 
lengre ut�ukter.

NÆRTUREN
- leke i skogen
- klatre i trær
- gjemme seg i busk og kratt
- klatre i fjellside
- utfolde seg på gresslette

VIKTIG FOR EN GOD TUR
- trær for hengekøyer
- bålplass med tak/lavvo
- toaletter
- le for vær og vind
- oversiktlighet

!

TUR TIL FJORDEN
- kaste steiner i vannet
- utforske i fjæra
- �ske krabber
- leke på brygga
- vasse på stranda
- løpe på kyststien

TUR TIL LEKEPLASSEN
- sykle på asfalt�ate
- bli utfordra i klatretårnet
- ake i bakke
- sende pinner i fossene
- �ytte på ting for å styre vannet

Hvor drar de på tur 
og hvorfor?
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Digital undersøkelse med de ansatte - Idrettsbarnehagen

”Vi bruker nærmiljøet for å bli kjent med hva vi har 
rundt oss. Det er miljøvennlig ved at vi har ulike 
tursteder med gåavstand. Vi har en flott kystlinje, 
park og noen små skoger vi bruker mye ”

”Vi synes flytårnet er floty av den grunn at de får 
vasset og kjølt seg ned i fontenen på varme dager!”

”Høst/vinter sesongen kan turer være litt utfor-
dring fordi det er kaldt og vått . Å komme til en 
bål-plass med tak hadde vært helt topp”

”Kanskje et trygt barnevennlig badested!  
Samt et frittstående lavo i nærheten av det 
gamle hotellet! Taubane eller lekeplass.”

Variasjon, natur, vann

Savner bålplasser og trygt badested

Svar på spørsmål om hvordan tilrettelegge for sambruk i park.

Svar på spørsmål om hvordan nærmiljøet blir brukt.

Mange kvaliteter i nærmiljøet

Sambruk i park: aktivitet, tilflukt og grilling

”Vi savner flere godkjente bålplasser, gjerne 
bålplasser som har noe form for tak og le. Dette 
er noe vi savner spesielt på høst/vinter halvåret når 
det er kaldere og vått. Da er det hyggelig å komme 
til et sted man kan varme seg og lage bålmat ”

”Lag noe som er variert og spennende. Bruk en del 
av naturen. Og vann er fenger alltid hos barna. 
Som kan brukes i ulike aldersgrupper med mulig-
het for lek, samlinger og måltider.”

”Variert og god lekeplass. Gjerne med litt vann, 
klatremuligheter, hoppe muligheter, gjemme 
muligheter, tilfluktssted ved regn og dårlig vær. 
Grill muligheter og sitte gruppe til måltider”
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Bruk av nærområdet - Vier

Sv

artebukta

Fo

rnebubukta

K
latretårn

Tekst

Rennende vann

”God plass for løping 
og fysisk utfoldelse.”

Skog som byr på utfordringer 
og fjellside man kan klatre i

”Det er alltid spennende med vann”

”Her er det kratt man kan gå seg vill i. 
Men man finner alltid ut igjen.”

”Når vi skal på lengre turer med rutebuss 
bruker vi dette stoppet. Holdeplassen er 
liten, og vi står for nær trafikk i høy fart.”

”De elsker å kaste steiner fra brygga, 
og lage store plask.”

Sted for å spise inne og toalett

”Syrinkratt som er en 
ekte labyrint for barna.”

”Hvem kan motstå 
strandliv? Det er mye å 
utforske i fjæra!”

”Akebakke på vinteren. 
For mye hundebæsj på 
sommeren.”

”Stor plen, plass til å 
utfolde seg. Busker 
man kan gjemme seg i. 
Trær ¨klatre i.”

Lekeplasser

Kvalitet



54

Digital medvirkning - Medvirk Teleplanbyen

54

Appendiks - Medvirkningsaktiviteter Teleplanbyen vår/sommer 2020

Bruk av nærområdet - Idrettsbarnehagen

Fo

rnebubukta

Ingen av de ansatte i 
idrettsbarnehagen registrerte 
ruter de bruker, men de har 
registrert mange steder barna 
liker. 

De ansatte markerte en god del 
steder lenger unna barnehagen, 
som tyder på at de reiser et stykke 
unna barnehagen på turer.

”Fotball bane, liten skog”

”Bål-plass, liten skog, strand”

”Vannet langs veien ut i parken, 
de små fossene, sende pinner i 
fossene, trærne er fine å henge 
opp hengekøyer”

”Barna er fascinert av bryggen ut 
til huset og at det ligger et hus ute 
i vannet. Barna liker også å leke 
bukke bruse på bryggen”

”Spennende med det lille «fjellet» 
som er ruglete, gode klatre 
muligheter, krabbe fisking, bål-
plass”

”Stranda har mye spennende og 
större ytor qtt leka på”

”Gode krabbe fiske muligheter, 
strand, litt skog,”

”Fiske og vassing. Samt bål-plass 
så vi får laget mat.”

”Gress, strand, brygge, leke rundt 
det gule huset,”

”Koselig liten skog, fin asfalt å 
sykle på, mange trær å henge opp 
hengekøyer, stor gressplen, litt trær 
i klynger og en liten skog”

”Spennende med de tingene 
man kan flytte på så vannet går 
i ulike retninger og at det er 
mange fugler der”

”Flott kyststi som er gøy å løpe langs, 
variert med skog og brygge”

Kvalitet
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Digital undersøkelse med de ansatte - VIER

”Er det for kaldt eller regner for mye, så unngår 
vi å spise på tur. Barna blir lett kalde når de sit-
ter stille og spiser matpakker. Så et slags leskur 
med rastemuligheter kunne vært fint.”

”Det vi savner aller mest er natur, med kuppert 
terreng. Det er selvfølgelig vanskelig å få til 
når man driver med byplanlegging. Men noen 
humper og dumper er det jo mulig å legge inn, 
og kanskje litt klatremuligheter? Gjerne i sam-
me område, så det er lett å holde oversikt over 
gruppa. Vi er få voksne som passer mange 
barn. Da er det fint med flere lekemuligheter 
som ikke er spredt over store områder.”

”Vi bruker nærmiljøet i all hovedsak for å gå 
tur. Det er lettere å gå tur der det er gangsti 
som er adskilt fra bilvei mer enn fortau.”

”Vi bruker nærmiljøet mye. bruker de små 
lekeplassene som er rundt omkring i tillegg til 
grøntarealene som er. Vi leier buss for å kom-
me oss til skogen, det savner vi her.”

”Vi savner veldig steder vi kan sitte i le for vær 
og spise maten vår når vi er på tur.”

Bedre med tursti enn fortau

Savner skog og kupert terreng

Ønsker for et godt sted:

Behov for le for været på tur

”-Er oversiktlig for de voksne som holder øye 
med barna. 
-Det  fenger hele branegruppa. (Vi har barn 
med forskjellig fysisk og mental utvikling.) 
-Det er mulig å finne le (gjerne i en solvegg) når 
det blåser og er kaldt.”
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Bruk av nærområdet

Sv

artebukta

Fo

rnebubukta

K
latretårn

Det var kun de ansatte ved barnehagen 
Vier som registrerte hvilke ruter de bruker.

Tegnforklaring
Ikonene er skalert etter antall klikk

Rennende vann

”God plass for løping 
og fysisk utfoldelse.”

Skog som byr på utfordringer 
og fjellside man kan klatre i

”Det er alltid spennende med vann”

”Her er det kratt man kan gå seg vill i. 
Men man finner alltid ut igjen.”

”Klatretårnet er såpass vanskelig at selv de 
største kan finne utfordringer der. Mange 
lekeplasser er tilpasset små barn.”

”Når vi skal på lengre turer med rutebuss 
bruker vi dette stoppet. Holdeplassen er 
liten, og vi står for nær trafikk i høy fart.”

”De elsker å kaste steiner fra brygga, 
og lage store plask.”

Sted for å spise inne og toalett

”Syrinkratt som er en 
ekte labyrint for barna.”

”Hvem kan motstå 
strandliv? Det er mye å 
utforske i fjæra!”

”Akebakke på vinteren. 
For mye hundebæsj på 
sommeren.”

”Stor plen, plass til å 
utfolde seg. Busker 
man kan gjemme seg i. 
Trær ¨klatre i.”

Lekeplasser

Kvalitet
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Klistreøvelser - uterom Tallene viser hvor mange klistremerker som ble satt på 
hvert bilde av barna. Rød er Vier, blå er Idrettsbarnehagen.
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Klistreøvelser - arkitektur Tallene viser hvor mange klistremerker som ble satt på 
hvert bilde av barna. Rød er Vier, blå er Idrettsbarnehagen.
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Klistreøvelser - aktivitet Tallene viser hvor mange klistremerker som ble satt på 
hvert bilde av barna. Rød er Vier, blå er Idrettsbarnehagen.
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Tegninger 
barnehagen Vier
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Tegninger 
barnehagen Vier
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Tegninger 
Idrettsbarnehagen
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