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Følgende er å lese på Asker kommunes nettsider: 

Risenga er et av de viktigste samlingspunktene for de som bor i Asker. Derfor 
skal Asker kommune, med samarbeidspartnere, løfte Risenga og skape et 
område med plass til alle. 

Først ut var Risenga ungdomsskole, som ble ferdigstilt i oktober 2020. Nå 
arbeides det videre med ny ishall med p-hus, utvidelsen Bleiker videregående 
skole og bygging av Leikvoll Hall C. Det vil også tilrettelegges for sikrere 
gangveier for gående og syklende som skal gjennom området. 
 I denne forbindelse ønskes navn på nye møteplasser/torg og ishall (vedlegg1-
oversiktskart og 2.oversikt foto). I tillegg ønsker kommunen forslag til et felles 
navn på hele idretts og skole anlegget, blant annet med tanke på omtale lokalt, 
på kartet, i presse, og skilting til stedet (vedlegg 5-hele området). Veiene i 
tilknytning til Bondi barneskole- og videregående ved Bleiker har i sin tid fått 
gudenavn fra norrøn mytologi, Brages vei og Idunns vei. 
Alle nye og eksisterende bygg og anlegg innenfor reguleringsplanen har fått 
adresse til Brages vei eller Bleikerveien. 
 
Tidligere behandling 
 
Saken er ikke tidligere behandlet. Det gamle navnerådet i Asker vurderte saken 
ved to anledninger, men rakk ikke å konkludere på forslag.   
 
Hva skal ha navn? 
 
Hele anlegget:  
 
Det er to gjeldende reguleringsplaner innenfor området (vedlegg 5-hele 
området).  Planene er Risenga området  og Risenga ishall med egne 
bestemmelser. 
 
Design håndboken for Risenga (vedlegg 3) bruker begreper som folkepark, 
folkehelse, forlystelser, idrettsglede og møteplasser, med mer. Det å bygge 
navnet på grunnlag av visjonen for reguleringsplanen og aktivitetene som skal 
foregå her, kan være et utgangspunkt for valg av navn med sammenheng. 
Mange idretter er representert: Tennis, basket, svømming, skøyting, cricket, 
håndball, volleyball og fotball med flere. I tillegg er det satt ut turn og trenings 
apparater utendørs på grøntarealet ovenfor kunst-is banen, og det er turveier 
mellom, og rundt alle bygg og haller.    
 
Ny Ishall: 
 
Alle haller, skolene og banene med innkjøring fra Brages vei, har adresse til 
denne. Den nye ishallen som ligger sør for Askerhallen vil få adkomst fra, og 
adresse til Bleikerveien. Askerhallen er et begrep i Asker, de aller fleste vet hvor 
den befinner seg geografisk. Risenga er nok ikke fullt så kjent, og hvor langt ned 
mot Bleiker utstrekningen av Risenga egentlig går, kan være verd en vurdering 
ved valg av nytt navn. Barnehagen som ble revet på stedet het Leikvoll 
barnehage.  Det kan bli vanskelig å matche navnet Asker hallen. En mulighet er å 
kalle begge Asker hallene og skille de med adressene.  
  
Uansett vil hallen få eget navn. Frisk er i forhandlinger om et sponsornavn. Dette 
må ikke forveksles med kommunens formelle politisk vedtatte navn. Et 
kommersielt sponsornavn blir avtalt på et bestemt antall år, og brukes til 
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billettsalg, skilting, plakater og i pressesammenheng, mens kommunens navn 
skal bestå, og noteres på kartene. Nye sponsor partnere vil kunne endre navnet, 
selv om dette er lite trolig. Telenor arena er for eksempel et sponsor navn. Alle 
vet hvor den ligger, men navnet er ikke å finne på Bærum kommunes egne kart. 
Google kart derimot -inneholder mange kommersielle navn, slik sett er de 
søkbare i GPS verktøy.  

 
Ny ishall, sett fra Bleikerveien, Asker sentrum mot nord- 
 
 
Plassene 1, 2, og 3: 
 
Torgene er omtalt på side 13 i design håndboken og i reguleringsbestemmelsene 
til planene. 
 
Torget1: Her blir hovedinngangen til den nye ishallen, nedenfor kunstisbanen og 
mellom ishallene. 
Her blir det muligens kiosk, samlingsplass/torg, se vedleggg1 og 2 kart/foto 
 
Torget2: er en møteplass/torg mellom Bleiker videregående og Leikvoll hallen.  
 
Torget3: er plassen/torget foran svømmehallen. Det er en stor rund steinsatt 
«rundkjøring» i dag, og vil forbli som det er, møteplass, hvileplass, og adkomst 
til Risenga ungdomsskole. 
 
 
Språkrådets folder «Tråkka» med tips og råd ved navnsetting av gater og veier 
med mer legges ved. (vedlegg 4) 
 
 
Kommentarer og innspill kan sendes undertegnende i brev eller på epost til  
mailto:veinavn@asker.kommune.no innen 20.03.21 
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Høringen legges ut på Asker kommunes nettsider: Saker på høring og 
kunngjøringer 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Randi Standnes 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
vedlegg 1- Risenga kart 
vedlegg 2- Risenga foto 
vedlegg 3- design håndbok 
vedlegg 4- Språkrådets folder «Tråkka» 
vedlegg 5- hele området 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent i Asker kommune og har derfor ingen 
håndskrevet signatur. 
 
 
Asker Kommune, Katrineåsveien 20, 3440 RØYKEN 
Norske Billedkunstnere, Akersgata 7, 0158 OSLO 
Stiftelsen Risenga Bo Og, Postboks 100, 3401 LIER 
Bjørn Erik Wettre, Idunns vei 12, 1386 ASKER 
Stiftelsen Nedre Bleiker Barnehus, v/Annemor Onarheim, 1387 ASKER 
Asker Tennisklubb, Brages vei 4, 1387 ASKER 
Asker Idrettsråd 
Risenga terrasse og tunet sameie 
Kalkfjellet vel 
Nordre Bondi vel 
Asker og Bærum historielag 
Asker stasjon og omhegn vel 
Asker kommune, prosjekt og utvikling 
Klaus Øiseth, prosjekt og utvikling 
 
 
 
 


