
Stabekk detaljregulering gater og byrom
Verksted stasjonstorget

Bærum kommune regulering v/ Linn Francis, 07.02.22

Velkommen til digitalt 
verksted 

Møtet vil starte kl. 18.00
Vennligst slå av kamera og lyd: 



Rammer for det digitale verkstedet

Det blir ingen opptak av møtet. 

Presentasjonene og oppsummering av gruppearbeid vil legges ut på kommunens hjemmeside.

Standardinnstilling gjester: kamera og lyd avslått

Hvis du ønsker å si noe underveis
Alternativ 1 - skriv «?» i chaten. Så vil du få ordet.
Alternativ 2 - skriv hele spørsmålet i chaten.

I tilfelle du mister forbindelsen, gå inn på samme link igjen. 



Agenda

1. Presentasjon og introduksjon 18-18:30

• Introduksjon: Rammer for det verkstedet – teknisk

• Stabekk sentrum detaljregulering gater og byrom: Hva skjer i planleggingen og hvorfor
trenger vi innspill?

• Introduksjon til gruppearbeid/spørsmål

2. Gruppearbeid 18:30-19:10

•     Gruppearbeid oppgaver: 4o minutter

3. Oppsummering sammen 19:10-19:30

•     Oppsummering gruppearbeid: 20 minutter



Stabekk sentrum

detaljregulering

gater og byrom



Bygger videre på planer - Områderegulering



Hvor er vi nå?



Offentlig rom – gater, byrom, forbindelser



Detaljregulering - konkretisere



Hvor er vi nå?



Februar 

Mars 

April 

Sommeren

Høst/vinter

Februar

Vinter-vår

Høst

Varsling planoppstart

Digital informasjon/gruppemøter

Uttalelser til planoppstart

Mulighetsstudie

Veitegninger/utredninger
(godkjenning Viken fylkeskommune)

Åpent verksted innspill til stasjonstorget

Utarbeiding av planforslaget - utredninger

Planforslaget til 1 gangs behandling

2021

2022



Verksted Oppsummering

Premisser for alternativ(er)

Illustrasjoner –

3d/innspill/nettside

Veitegninger/

utredninger

Dialog - avklaringer Plan forslag

Politisk 

behandling

Høring

Åpent hus



Plan/
utvikling

Ulike
Eiere

Fra vei til 
gate

Jernbanen

Kafe/
butikker

Plan/
utvikling

Vikens
vei

Buss

Beboere

Tog 
passasjerene

De 
gående

Syklende



Plan/
utvikling

Ulike
Eiere

Butikker

Adkomst

Buss

Vei til gate

Beboere

De 
gående

Plan utvikling
Bekkeåpning 

Plan



Stabekk

stedet - historien



Medvirkning hittil



Ideseminar 
2015

Ringstabekk skole
9. klasse

Seminar 
2016

Verksted
2022

Intervjuer+
2021

Områderegulering
Detaljregulering gater/byrom

Høring/
møter/med 

mer



Styrket blågrønn struktur

Gode gang- og sykkelforbindelser 

Møteplasser og steder for rekreasjon

Gater, torg og parker skal være attraktive for ferdsel og opphold.

Områdets særpreg, historiske trekk, viktige kulturminner og 
kulturmiljøer blir tatt vare på









Hvorfor ber vi om innspill i kveld?



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.









Gruppearbeid - teknisk

➢Grupper med 5-6 deltakere. Vi stiller med en referent i hver gruppe som noterer.

➢ Innspillene er anonyme.

➢Automatisk inndelt i teams og du blir automatisk tatt med tilbake til hovedmøte

➢Vil alltid være noen i hovedmøte for hjelp.

➢ Hvis du kommer deg ut av møte eller gruppen så er det bare å  klikke inn på link for 

å bli med.



Gruppearbeid Stasjonstorget



3 oppgaver – 40 minutter

Viktigst er å få frem deres behov og innspill i forhold til offentlig 
rom 

Hva er behov og ønsker for stasjonstorget i dag

Hva er behov og ønsker for stasjonstorget i fremtiden (10 år frem i 
tid)



Oppgave 1: Stabekk i dag



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?









Stabekk i fremtiden



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?



Fase 3

Selvorganisert 

og aktivt torg





Send oss gjerne innspill!

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


