
Gruppearbeid Stasjonstorget

Oppgavene besvares som gruppearbeid i verkstedet.

Oppgavene kan besvares på egenhånd utenom verkstedet.

Vi tar gjerne imot innspill i etterkant av verkstedet.



Hvorfor ber vi om innspill?

• Bli kjent med ønsker og behov for Stasjonstorget og tilgrensede 
området i dag og i fremtiden.
• sjekke om ønskene og behovene fra tidligere 

medvirkning(dybdeintervjuer, uttalelser og verksteder) samsvarer med deres 
ønsker og behov

• Blir kjent med deres løsninger
• få frem ulike løsninger for stasjonstorget i dag og i fremtiden



Hva bruker vi resultatene/ innspillene fra 
verkstedet til?
• Alle innspill, fra i dag og tidligere, brukes som grunnlag. Vi vil illustrere 

to ulike alternativer for stasjonstorget med tilgrensende områder. 
Våre teknisk/faglige vurderinger tas også med.

• Alternativene vil brukes for å konkretisere plankart og 
bestemmelser i forslag til detaljregulering av gater og byrom på 
Stabekk.



Oppgaver og gjennomføring av verkstedet?

Dere bli inndelt i grupper med 5-6 deltakere. Vi stiller med en referent i 
hver gruppe som noterer.

Innspillene er anonyme.

Innspillene brukes for å: 

• videreutvikle illustrasjoner,

• vurdere alternativer og 

• utarbeide forslaget til detaljregulering for gater og byrom på Stabekk.



Send oss gjerne innspill på egenhånd!

Skriv og/eller noter og tegn på illustrasjonene og flyfoto i 
oppgavepakken.

Ta egne bilder og tegn på.

Innspillene brukes på lik linje med innspillene fra det digitale verksted.

e-post linn.francis@baerum.kommune.no

Frist: innen onsdag 16. februar



Gruppearbeid: Stasjonstorget
Gruppene bruker skisser av torget fra mulighetsstudiet på Stabekk sommeren 2021. Det er tre ulike forslag/skisser.

To av skissene, Helgetorget og Folketorget, bruker vi i oppgavene om dagens og fremtidens ønsker og behov for 
stasjonstorget.

Mulighetsstudien i sin helhet kan leses her: https://www.baerum.kommune.no/globalassets/politikk-og-
samfunn/barum-2035/stedsutvikling/stabekk/mulighetsstudie-stabekk-2021.pdf

https://www.baerum.kommune.no/globalassets/politikk-og-samfunn/barum-2035/stedsutvikling/stabekk/mulighetsstudie-stabekk-2021.pdf


Oppgave 1: dagens behov

Se på hvilke funksjoner stasjonstorget med tilgrensende områder har i dag.

❖Diskuter i gruppen med utgangspunkt i skissen av Helgetorget.

❖Flyfoto av område i dag kan i tillegg brukes.

❖Hvilke gode kvalitetene har torget?

❖Hvilke tilbud bør videreføres og hva mangler torget i dag?

❖Hva liker dere av det som vises på skissen av torget?

❖Hva liker dere ikke, eller er det som mangler på skissen av torget?

❖Er det tilbud på torget som dere savner?









Introduksjon til oppgave 2: 10 år frem i tid

❖ Planen skal sikre gode grep for Stasjonstorget i en langsiktig 
tidshorisont.

❖ På Stabekk er det avhengigheter; inkludert gjennomføring av 
Gjønnesdiagonalen i forbindelse med E-18.

❖ Dette betyr blant annet at ombyggingen av Gamle Drammensveien 
til gate har en lengre tidshorisont (2027+).



Oppgave 2: 10 år frem i tid

Hvilke behov vil Stasjontorget ha i fremtiden?

Ta utgangspunkt i skissen av Folketorget.

❖Hva liker du av det som vises på skissen av torget?

❖ Hva liker du ikke, eller mangler på skissen av torget?

❖ Hva mangler Stasjonstorget og området rundt av tilbud som det 
kan tenkes det er behov for 10 år frem i tid?

❖ Hvilke kvaliteter er det viktig å videreføre?









Oppgave 3: Tiltak - introduksjon

De tre skissene viser ulike tiltak som kan gjøres

• midlertidig eller

• permanent.

Vi viser noen eksempler på neste side.

I denne oppgaven skal det diskuteres:

❖ Hvilke tiltak er det er behov for og hvordan tiltakene kan 
gjennomføres?



Oppgave 3: Tiltak

• Hva mener dere Stabekk stasjonstorget (med omgivelsene) trenger av 
tiltak? Dette kan være midlertidig og/eller permanente.

• Hvilke aktører kan bidra med å gjennomføre tiltakene? Hva trengs for 
å få realisert tiltakene dere anbefaler?




