
Bymessig utvikling i Sandvika – helhet og deler

v/ Bylab-vert Anne Trine Hoel
Plan- og bygningstjenesten

ByLab Sandvika –
oppsummering av medvirkningsuka





Ungdomsrådet

Sandvika vgs. 3

ByLab verksteder  

Hamangskogen barnehage



kaffeslabberas - gjestebud - miljø-og trygghetsvandring

Sandvika seniorsenter i samarbeid med Vei og trafikk



Dropp –innom   og «ta en Sandvika-prat»

i tillegg til møtested og møtevirksomhet…



Informasjonsmøte om «Utfylling Lakseberget»

• Presentasjon av status sjøfronten 
(prinsippkart) og E18

• Informasjon om reguleringsplan 
Lakseberget

• Verksted – som begynte «spredt», 
men endte forbausende likt!

• Enig om et medvirkningsmøte til 



Oppsummering verksted ungdommer 

• Utesteder for ungdommer mangler/ savner en  ungdomsklubb med variert tilbud og gratis inngang
• Løype med møteplasser rundt om i Sandvika
• Sandvika storsenter er sentrum – bruker ikke «østkanten»
• Byen trenger attraksjoner og overraskelser
• Festplass savnes
• Bilfri gågate
• Flere stoppesteder for buss – busstider til uteliv
• Få frem flere spisesteder, mer farger, bedre belysning, grønt og blomster
• Båt- og utendørskino
• Lag en sti- treningsløype Sandvika-Høvik-Henie Onstad –kyststi
• Skateanlegg (E-18) og idrettsanlegg med mulighet for flerbruk
• Knytte sammen Hamang og byen – gangvei
• Stasjonsområdet skummelt



Oppsummering gjestebud – kaffeslabberas – miljøvandring

• Bilfrie soner
• Flere parker og en stor – hvor ikke purken kommer 
• Ordentli`rockescene
• Ballbinge – vil starte gatecup-lag  (flerbruk)
• Miljøkonsekvenser ved utfylling
• Glad i fiskemuligheter (Kalvøya)
• Mangler off. toalett og benker
• Wakeboard-bane
• Steder med «tak over hodet» for å møtes
• Trenger et varmt sted som man kan vente på bussen
• Tuftepark
• Basketbane, fritidsklubb
• Kafeer langs med elva
• Stasjonsområdet skummelt

• Biblioteket er bra
• Savner en møteplass i Sandvika(på 

østkanten) som kan brukes av alle aldre 
(eldre og ungdom)

• Nye boligformer og tilrettelegge for at unge 
og har råd til å bo i Sandvika

• Blandet funksjoner og nye eierformer
• Ønsker mangfold i beboere 
• Ta vare på spesialforretningene

• For smal bruk ved Kinoveien bru
• Kinoveien vest – lite publikumsvennlig
• Claude Monets Alle – for tett med biler (men 

noen og satt pris på korttidsparkering)



Mandag 11. kveldsmøte  

Sandvika’s historie v/ Ingunn Stuvøy – fagansvarlig kulturvern, Bærum kommune



Tirsdag 12. frokostmøte 

«Byliv og  transformasjon Lilleakerbyen» v/ Olav Line, Mustad Eiendom



Tirsdag 12. kveldsmøte 

«En bra by» v/Isaak Bashevkin, byplanlegger Norconsult



Torsdag 14. frokostmøte 

«Midlertidighet som ressurs – erfaring fra Oslo havn»
v/ Åsa Nes, Oslo Havn KF

Oppsummering frokost- og 
kveldsmøter:
• Interesse blant Sandvika-

folk (15-30 deltagere)
• Mange gode diskusjoner –

som fortsatt pågår…
• Samlet på tvers; 

kommune(etater), private, 
utbyggere

• Behov for et arena 
(møteplass) foredrag 
byutvikling etc.–

• Utnytte fagmiljøet som er i 
Sandvika?



Spørreundersøkelse

Hva er det beste med Sandvika?
Hvor trives du minst ?
Hva savner du?

• Flere plasser og møtesteder

• Mer kultur/byliv

• Stasjonsområdet skummelt

pr. torsdag



Oppsummering – innspill

• Stor spenn i innspill… - til mindre endringer til store forandringer
• Bilfri gågate – og bilfrie områder
• Realiser perler på en snor (sponsor næringsdrivere i Sandvika?)
• Skeptiske til høye bygg
• Sandvika trenger flere folk - det bør bygges mer 
• Behov for møteplass/ forum/ aktivitetshus/kultur- og ungdomshus/scene
• Festplass sentralt i byen
• Tavle til plakater
• Eventyrlekeplass – ikke bare tradisjonelt
• Gjør ByLab fast



Hva skjer videre?
Stedsanalyse Sandvika:  
• ta inn funn 
• danner grunnlag for videre planlegging 

Gate- og byromsplan for Sandvika:
• Skap møteplassene som savnes
• Få gode løsninger for forbindelsene, sørge for sammenheng som 

mangler i dag
• Prøv ut midlertidighet – møteplasser, forbindelser

ByLab:
• Jobber for mer ByLab og videreføre ideer og diskusjoner
• Lag en plan for midlertidighet og skaffe budsjett/ finansiering
• Få til samarbeidsarena privat og offentlig 
• Planer vil ta tid – test ut ideer/ møteplasser  



Erfaringer ByLab

• Kan få til mye med lite tid og få ressurser – men det koster
• Noen oppgaver kunne andre ha gjort mer effektivt (vaktmester, 

profilering, transport)
• Bruk fantasi; deleøkonomi og interne ressurser
• Bygger opp internkompetanse på gjennomføring og forskjellige 

type medvirkning
• De som kommer inn døren blei en stund 
• Idè til profilering
• Samtaler/diskusjoner på tvers, forskjellige alder/brukere og på 

tvers i kommunen – fått løftet opp temaer
• ByLab bør være på gateplan i bymiljøet
• Som en resultat av et frokostmøte - kanskje sponsor!
• Mye kaffekoking og noe dårlig søvnkvalitet….

- men mest av alt;  GØY med ByLab!




	�ByLab Sandvika – �oppsummering av medvirkningsuka
	Lysbildenummer 2
	ByLab verksteder  
	kaffeslabberas - gjestebud - miljø-og trygghetsvandring�                                                                       
	Dropp –innom   og «ta en Sandvika-prat»
	Informasjonsmøte om «Utfylling Lakseberget»�
	Oppsummering verksted ungdommer ��
	Oppsummering gjestebud – kaffeslabberas – miljøvandring��
	Mandag 11. kveldsmøte  �Sandvika’s historie 
	Tirsdag 12. frokostmøte �«Byliv og  transformasjon Lilleakerbyen» 
	Tirsdag 12. kveldsmøte �«En bra by» �
	Torsdag 14. frokostmøte �«Midlertidighet som ressurs – erfaring fra Oslo havn»�
	Spørreundersøkelse
	Oppsummering – innspill
	Hva skjer videre?
	Erfaringer ByLab
	Takk for oss….- �håper vi sees igjen!

