
Kulturworkshop 
- Vestre Billingstad 



Bakgrunn 
Vestre Billingstad skal utvikles som et av de større boligområdene i Asker, med en
målsetting om god livskvalitet og miljøvennlige løsninger. Sentrale prinsipper, er blant annet 
delområder med tydelig identitet, gode forbindelser, ivaretakelse av lokale naturkvaliteter 
med mer. Reguleringsplanen ble lagt ut til offentlig ettersyn i januar 2017 med frist for innspill 
20.02.2017. I perioden ble det gjennomført flere medvirkningstiltak, blant annet møter med 
velforeninger og workshop med barn og ungdom. I den avsluttende storhøringen ble det 
etterspurt en utsmykningsplan eller andre kulturelle innslag i planen. For å følge opp 
innspillet invitert grunneiergruppen og kommunen til en ideworkshop med tema kultur. 
Deltakerne representerte kunst- og kulturforeninger, Asker kulturråd, ansatte i kommunen 
som jobber med kultur, politikere i komite for teknikk, kultur og fritid, planavdelingen og 
grunneierne. Fullstendig deltakerliste følger som vedlegg.  

Mål 
Workshopen hadde tre tydelige mål. Det første målet var å finne arenaer for kultur både 
innendørs og utendørs innenfor planområdet. Planområdet har lagt opp til mange 
fellesområder. Det var derfor nødvendig med en vurdering av hvilke områder som egnet seg 
best for kultur, samt sørge for at det blir en hensiktsmessig spredning av kulturinnslag i 
området. Det andre målet var å opparbeide en idebank med forslag til kulturelle innslag som 
egner seg i et boligområde. Boligområder har ingen dedikerte, kontinuerlige aktører som kan 
stå for innhold og vedlikehold av felles installasjoner og arrangementer. Å fylle et 
boligområde med kultur krever derfor en utvidet forståelse av hva kulturbegrepet innebærer. 
Tredje målsetting var derfor å få bidra til kunnskapsoverføring og bedre innsikt i 
kulturbegrepet for grunneierne og saksbehandlerne i kommunen.  

Sammendrag 
Workshopen ga gode innspill på hvordan kultur kan tolkes i et nærmiljø. Det var stor 
spredning i tolkningene, men samtidig stor enighet blant gruppene. Et bærende prinsipp for 
alle var at kulturen må være naturlig integrert i boligområdet, både historisk og estetisk. Det 
er ikke snakk om en stor scene i midten av området der alle skal møtes, men kultur spredt 
rundt i området og i bygningsmassene. Diktlesing på puben en torsdag, gatekunst på en 
trafo, belyste trær med informasjonsskilt om treslaget, skulpturer på lekeplassen og korøving 
i fellesrommet. Kunsten skal inngå som en naturlig del av hverdagen til beboerne og den skal 
være for alle aldersgrupper. Innspillet kan tolkes slik at ingen ønsker en så tydelig 
programmering av områdene at et tiltak kun henvender seg til en aldersgruppe. Det kan 
være at temporære tiltak kun retter seg mot voksne, f.eks. en utstilling av malerier, men det 
samme området skal senere kunne brukes til en utstilling av barnetegninger. Aller helst var 
det ønskelig at kulturen bidro til å samle aldersgruppene, slik at kultur kan være et 
virkemiddel for å skape et fellesskap i boligområdet.  

Aktuelle områder for kultur er særlig nærsentertorget, soltorget, aktivitetsplassen og 
strøksaksene. Torgene egner seg for installasjoner og skulpturer, utendørs arrangementer 
og programmering av pub og gjenbruksbutikk, slik at de også er arenaer for kulturutøvelse. 
Strøksaksene egner seg for utsmykning, men også elementer som oppfordrer til bevegelse 
og interaksjon. Kollen ved barnehagen bør invitere til felles naturopplevelser og opphold.  



 

 

Oppgave 1 
Første oppgave skulle bidra til å gi gruppene et felles bilde av hva kultur er. Deltakerne gikk 
sammen i grupper på ca. fem personer. Hver person brainstormet for seg selv om hvordan 
kultur i et boligområde kan komme til uttrykk. Etter ti minutter delte alle sine tanker i gruppa, 
før gruppene gikk sammen og delte noen av sine hovedpunkter. Følgende temaer var viktige 
for gruppene.  

Jordkultur 

På grunn av at deler av området i dag er dyrka mark, var noen grupper opptatt av å bevare 
jordkulturen. Dette handlet både om å gi området en grønn karakter, men også aktiviteter 
som gir beboerne erfaring og kunnskap om dyrking. Dette kunne f.eks. være parsellhager, 
frukthager eller naturstier med spørsmål og opplysningsskilt.  

Kulturformidling 

En gruppe var særlig opptatt av kulturformidling. Dette kunne f.eks. være flerbruksarealer der 
beboere kunne møtes for å synge i kor, male eller lese bøker. Kulturformidling handler om 
aktiv deltakelse fra beboerne, og ble ikke omtalt som arenaer der inviterte 
gjester/artister/kunstnere skulle formidle kultur til beboerne. 

Innbyggerskapt 

Når det gjelder kulturformidling var det mye snakk om formidlingsmåter som faller inn under 
det sektorielle kulturbegrepet - musikk, dans, litteratur og drama. Flere av gruppene var 
imidlertid også opptatt av innbyggerskapt kultur med en utvidet forståelse. Dette handlet 
f.eks. om å involvere skolelever eller boligkjøpere i å utarbeide permanente installasjoner, 
slik at utsmykning og utemøbler hadde en lokal forankring. Det er også en mulighet for å lage 
installasjoner som kan vokse og utvikles over tid, slik at beboerne aktivt endrer kunsten.  

Oppleve kultur 

Til tross for at boligområdet vil være et privat område, ble det av flere grupper skissert 
muligheter for at man som beboer skulle oppleve kultur, uten selv å bidra aktivt. F.eks. kan 
den lokale puben være en arena for innleide kulturelle innslag. Det var også snakk om 
lavterskel kulturopplevelser, slik som montere i strøksaksene der det stilles ut kunst fra 
beboere eller foreninger, gatekunst i form av veggmalerier, utdrag fra litteratur på vegger, 
skulpturer og lysinstallasjoner. 

Kulturhistorie 

I tillegg til jordkulturen var en av gruppene veldig opptatt av industrihistorien til området. 
Området har tidligere vært produksjonslokaler for telefonindustrien. Dette var ønskelig å vise 
fram både gjennom konkrete installasjoner med telefoner og lyddusjer som kan fortelle om 
historien, men også mer abstrakte fortellinger i form av lysinstallasjoner som vitner om 
teknologi og utvikling. Det ble også trukket fram muligheten for å gjenbruke materialer fra H-
blokka i kunstinstallasjoner etc. 

Installasjoner og lys 

Instillasjoner og lys ble også nevnt som et generelt innslag, ikke knyttet til lokalhistorien. Det 
var både snakk om skulpturer som kan klatres på, store portaler og spennende bruk av lys.  

Navngiving og skilting 

Det ble lagt stor vekk på at mange ikke-steder kunne oppstå og bli oppfattet som et sted om 
man sørget for god navngiving og skilting. I praksis kan et sted bli et kulturelt område uten at 
det får en spesiell programmering, så lenge skiltingen er tydelig. F.eks. kan man skrive 
«speakers corner» på et hjørne, så er det plutselig assosiasjoner som får beboerne til å 



 

 

oppfatte dette som et sted der det kan foregå formidling. Skiltingen kan også bidra til å styrke 
kulturhistorien ved å navngi gater og plasser med begreper fra områdets historie.  

Sansing 

Det var tydelig at kultur for mange er sterkt knyttet opp mot sansing. Det ble nevnt vakre ting 
å se på, spennende materialer å ta på, installasjoner som lager lyd og deling av matkultur. 
Sansing er noe vi gjør ubevist hele tiden. Det ble derfor lagt vekt på hvordan man kan 
stimulere til sansing ved å ha informasjonsskilt eller navneskilt som gjør at legger merke til 
muligheten og aktivt velger å gå bort for å ta på noen spennende planter eller lytte til fuglene. 

Oppsummering 

Øvelse 1 ga gode innspill på hvordan kultur kan tolkes i et nærmiljø. Det var stor spredning i 
tolkningene, men samtidig stor enighet blant gruppene. Et bærende prinsipp for alle var at 
kulturen må være naturlig integrert i boligområdet, både historisk og estetisk. Det er ikke 
snakk om en stor scene i midten av området der alle skal møtes, men kultur spredt rundt i 
området og i bygningsmassene. Diktlesing på puben en torsdag, gatekunst på en trafo, 
belyste trær med informasjonsskilt om treslaget, skulpturer på lekeplassen og korøving i 
fellesrommet. Kunsten skal inngå som en naturlig del av hverdagen til beboerne og den skal 
være for alle aldersgrupper. Innspillet kan tolkes slik at ingen ønsker en så tydelig 
programmering av områdene at et tiltak kun henvender seg til en aldersgruppe. Det kan 
være at temporære tiltak kun retter seg mot voksne, f.eks. en utstilling av malerier, men det 
samme området skal senere kunne brukes til en utstilling av barnetegninger. Aller helst var 
det ønskelig at kulturen bidro til å samle aldersgruppene, slik at kultur kan være et 
virkemiddel for å skape et fellesskap i boligområdet.  

  



 

 

Oppgave 2 
Kultur kan oppleves eller utøves, både sammen og alene. For å bedre forstå hvilken funksjon 
ideen i oppgave 1 skulle fylle, ble de i oppgave 2 bedt om å sortere aktivitetene i en diagram 
som skilte mellom felles - individuell og aktiv - passiv.  

 

 

Figur 1 Deltakerne sorterte lappene fra oppgave 1 inn i dette skjemaet.  

 



 

 

 

 



 

 

Felles for alle gruppene var at hovedvekten av lappene havnet på felles – aktiv. Det var mye 
diskusjon omkring ulike kulturaktiviteter der beboerne var aktiv involvert, og der aktiviteten ga 
merverdi om den ble gjort sammen med andre. Dette gjaldt enkle, spontane aktiviteter som å 
ha en klatreskulptur eller vannlekområde der barn kunne møte andre barn, og mer planlagte 
aktiviteter som et fellesrom der man kunne øve musikk sammen med andre. Alle gruppene 
ønsket et utendørs amfi eller en utescene som er fleksibel i størrelsen. En viktig detalj er at 
det må være tilgang til strøm i tilknytning til amfiet.  

 

Figur 2 Vannlek er et eksempel på en aktivitet som krever aktiv involvering. I diskusjonen ble det nevnt 
vannaktivitet der barna samtidig lærer fysikk ved at benytter pumper, Arkimedes skrue osv, slik som vist 
på bildet til venstre 

 

Figur 3 En klatreskulptur kan være et aktiviserende element der barn kan treffes. Man kan også involvere 
boligkjøpere i utformingen av skulpturen for aktiv involvering. Hjerterom-skulpturen i Oppegård 
kommune ble trukket fram som et eksempel. 

I kategorien passiv-individuell havnet det også mange forslag. Dette var særlig enklere 
elementer som beboerne kunne observere i hverdagen. Konkrete eksempler er plakater som 
forteller om områdets historie, lyddusjer og sitater skrevet på fasader eller i bakken. Dette er 
enkle forslag, som ikke nødvendigvis koster mye. Det er derfor viktig å merke seg at 



 

 

gruppene ikke synes dette er de viktigste tiltakene, og at man ikke trenger å overøse 
området med passiv-individuelle tiltak, kun fordi det er rimelig.  

Figur 4 Sitater på bakken eller på husveggen er et enkelt kulturtiltak, men innbyr ikke til aktivitet. En av 
deltakerne nevne blant annet sitatene langsmed Karl Johan. 

Det var også mange som så for seg lokaler der man kunne være aktiv på egenhånd, som 
f.eks et verksted der man kunne lage og reparere ting. Dette var likevel tenkt som et felles 
tilbud, men aktiviteten egner seg bedre for individet enn fellesskapet. På linje så man for seg 
områder med parsellhager, der individet kunne dyrke egne grønnsaker. I diskusjonen ble det 
trukket fram at dette også var et tiltak for å skape en samlingsplass, slik at omgangen med 
naboer ble en viktig motivasjon for å involvere seg i parsellhagene.   

 

Figur 5 Parsellhager er en individuell aktivitet, som samtidig kan fungere som en felles møteplass. 

  



 

 

 

Oppgave 3 
I tredje øvelse skulle hver av gruppene diskutere seg fram til hvilke ideer de likte best og 
plassere dem ut i et kart over området.  

 

 

 



 

 

 

Øvelsen viste at enkelte områder merker seg tydelig ut som attraktive arenaer for kultur. 
Dette gjaldt særlig torgene og kollen ved barnehagen. Torgene kan egne seg både til felles 
møteplasser, slik som verksteder og en bar, men det ble også foreslått flere skulpturer og 
installasjoner midt på torgene. Alle gruppene trakk fram muligheten for flerbruk i den 
planlagte gjenbruksbutikken og i puben. Både enkeltstående arrangementer som f.eks. 
diktlesing og konsert ble nevnt, men også permanent flerbruk ved at puben f.eks. har et eget 
område der barn kan spille brettspill, ha en innendørs klatrevegg eller liknende.  

Gruppene anbefalte også at torgene hadde tilgang til strøm og vann, slik at de kan benyttes 
til markedsområde, vaffelbod, juletre eller annen sesongvariert, spontant aktivitet.  

I strøksaksene ble det foreslått elementer som kan oppleves mens man er i bevegelse. Flere 
grupper så for seg gatekunst på vegger og i dekket, samt spennende belysning. Det ble også 
diskutert en belysning som interagerte med menneskene, ved at den har 
bevegelsessensorer. Dette kan gi en dynamisk opplevelse som gjør det spennende å 
bevege seg i strøksaksene. Dette underbygger tanken om at strøksaksene skal være 
dynamiske områder som oppfordrer til bevegelse fremfor permanent opphold.  



 

 

Det ble likevel foreslått enkle tiltak for kortere opphold i strøksaksene, slik som benker, 
fellesgriller, paviljonger, skatemuligheter og avsatte arealer til temporære kulturinstallasjoner.  

Det var tydelig at alle gruppene så for seg at «det grønne» skulle foregå langs elven. 
Merking av arter, skilt med naturopplysninger osv, ble plassert langs gangstien ved elva. Mer 
tilrettelagt naturopplevelser ble plassert på kollen ved barnehagen, slik som en bålplass eller 
et utendørs amfi. Det ble fremholdt som viktig 

 

Figur  Skilting av planter kan trigge interessen til å lær mer om jordkultur. Et uteamfi med scene på 
bakkeplan gir mulighet for fleksibel størrelse på scenen, noe som var viktig for deltakerne. 

Det var mange ideer til ulike portaler, både fysiske porter og konsepter som kun markerer en 
endring langs veien. Portaler ble både foreslått ved Halvard Torgersens vei og Bergerveien.  

Figur x Diskusjonen omkring belysning av strøksaksene handlet både om belysning i selve dekket, 
men også belysning av trær og mer spennende utforming av lyktestolper. 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

Figur Begrunnelse for å ønske en portal var at dette kunne være et effektivt tiltak for å markere at man er 
kommet til et sted, og dermed etablere Vestre Billingstad som et nytt område. Dette kan erstatte et stort 
skilt, blomsterbed med kommunelogoer eller liknende. Når dette er ønsket effekt, kan portalen gjerne 
være mer abstrakte, slik som de to siste bildene viser.  
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