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INNLEDNING

Rodeo arkitekter AS har utført et medvirkningsopplegg for JM Norge, i forbindelse 
med boligutbygging på Billingstad Vest. Opplegget har bestått i tre steg: Først ble 
det avholdt et idéverksted med elever på barneskolen (5. til 7. klasse), deretter et 
idéverksted for elever på videregående skole, før vi avsluttet med et idéverksted i 

forbindelse med et åpent informasjonsmøte. 

Billingstad Vest skal utvikles som et av de større boligområdene i Asker, 
med en målsetting om god livskvalitet og miljøvennelige løsninger. 
Sentrale prinsipper, er blant annet delområder med tydelig identitet, gode 
forbindelser, ivaretakelse av lokale naturkvaliteter med mer. 

For å sikre sosial bærekraft og kvalitetsikre at løsningene som er tenkt 
inn i de offentlige rommene i planen svarer til behov og ønsker, ble det 
besluttet å gjennomføre et utvidet medvirkningsopplegg. Dette opplegget 
ble gjennomført i periden 30. januar til 1. februar, i regi av Rodeo 
arkitekter AS ved Kenneth Dahlgren (partner, sosiolog og faglig leder for 
samfunnsvitenskap) og Magnus Jørgensen (faglig leder, arkitekt MNAL), 
og besto av tre idéverksteder rettet mot barn og unge, og mot naboer og 
interesseorganisasjoner.





1. BARN





Målet med idéverkstedet for barneskoleelevene handlet først og 
fremst om å finne fram til hvilke kjerneprinsipper som er vikitge for 
dem med tanke på nærmiljøkvaliteter. Den første oppgaven handlet 
således om en assosiasjonsøvelse.

Barna fikk utdelt en bunke med kort som illustrerer følelser, ønsker, 
drømmer, redsler, bekymringer m.m. Oppgaven besto i å først velge ut to 
kort som representerer kvaliteter ved et nærmiljø de ser som bra for dem, 
og deretter ett kort som representerer det motsatte - altså egenskaper 
de ikke vil ha i nærmiljøet sitt. I dette utkrystalliserte det seg enkelte 
kjerneprinsipper:

NATURKVALITETER

Nærmiljøer som har fjernet alle spor av den opprinnelige naturen er ikke 
bra. Barna la derfor vekt på kvaliteter ved det naturlige grøntmiljøet som 
viktige å ta vare på. Blant annet handlet dette om en naturlig tilkobling til 
skogen og elven, hvor ivaretakelsen av artsmangfold er et viktig prinsipp. 
Her står respekten for naturens egenverdi sterkt, men også naturen som 
en arena som opplevelsesverdi. 

Framdyrkede naturkvaliteter var også viktig for barna, i form av 
parkområder og andre grønne flekker. Sentralt her sto leken, men med en 
tydelig oppmerksomhet på variasjon - både i form av type aktiviteter og 
hvem de var aktive med, men også med tanke på sesong (sommer, vinter 
etc.). 

TRYGGHET

Trygge nærmiljøer var også - naturlig nok - viktig for barna. Dette handlet 
imidlertid om flere ting. Det handlet om trygghet mot trafikk, med tanke 
på hvor biler kjører og parkerer, og at parkeringsplasser i forbindelse 
med områder der barn ofte springer ut fra (f.eks. for å hente en løpsk 
ball) ikke er spesielt hyggelig. De var også opptatt av å føle seg trygge 
for skumle voksne, som gjerne var forbundet med mørke områder der 
disse ”slemme” kunne gjemme seg bort. Samtidig var de vel så opptatt av 
tilstedeværelsen av snille voksne - voksne de kan søke hjelp hos dersom 
de skulle trenge det av ulik grunn (hvis de falt og slo seg etc.).

OPPGAVE 1



GENERASJONSMANGFOLD

Barna ønsket seg offentlige rom med stor spennvidde i 
generasjonsmangfold. Dette handlet ikke om at alle grupper skulle gjøre 
samme ting, men at man gjorde sitt på samme område (eller i nærheten 
av hverandre) anså de som en viktig kvalitet. Dette henger også sammen 
med behovet for trygghet, nevnt ovenfor. Men konkret tenker de seg at 
eldre kan sitte å slappe av, ungdom kan lese, voksne kan trene styrke og 
barn boltre seg i lekeapparater. 

MAT OG DRIKKE

Det å dekke basale funksjoner knyttet til sult og tørst er viktig for alle og 
enhver, også barn. Kanskje spesielt barn, fordi barn i større grad trenger 
hyppig tilgang på mat og drikke. Løsninger kan være drikkefontener 
og enkel tilgang på enkel mat, for eksempel frukt og grønt som vokser 
fritt tilgjengelig. I tillegg bør det legges til rette med offentlige toaletter 
nær områder hvor barn skal oppholde seg over lengre tid - som på 
idrettsområder. 

MILJØVERN OG SMART TEKNOLOGI

Skoleelevene er tydelige barn av sin tid, og tenker miljøvern i bred og 
naturlig forstand. Det handler om alt fra solcellepanel og energieffektive 
bygg til naturvern og sykkelframkommelighet. Det viktigste å ta med 
seg her, er kanskje hvordan det miljøvennlige fungerer som en sentral 
komponent i deres identitet, og at de ønsker seg nærmiljø som 
harmonerer med sentrale verdier. I sammenheng med og i tillegg til dette 
er skoleelevne drevne brukere av teknologiske nyvinninger, så trådløst 
internett og ladestasjon for mobile enheter i fellesområder er ting de 
ønsker seg. 

INTEGRERING AV PRINSIPPER

Det som kanskje er viktigst å hente ut av denne øvelsen med 
skoleelevene, er at de ikke ser prinsippene eller kvalitetene som adskilt 
fra hverandre.  I stedet besitter de en fantastisk fantasirikedom i å 
kombinere dem sammen. For eksempel kan den flergenerasjonelle parken 
ha frukttrær som man kan spise av hvis man blir sulten; kafeen kan ha 
leksehjelptilbud, driftet av lokale etc. 



OPPSUMMERING

Mange av skoleelevene tolket bildene de fikk utdelt i retning av naturvern. 
Bilder av dyr, vann, skog, og energi ble trukket fram som bilder som 
betydde noe med naturvern, ønske om stedegen natur eller bærekraftige 
energiløsninger. Som en videreføring av denne tanken brukte de også mye 
tid på å diskutere negative sider ved forsøpling og sykdommer/bakterier. 

Dette tyder på at barna gjerne ønsker seg nærmiljøer som ikke bare 
er utviklet på bærekraftige måter, med bærekraftige verdier, men at 
områdene representerer en helhet og en sammenheng som er forståelig 
og tilgjengelig for dem.

De var også veldig opptatt av steder der barn kan møte andre barn 
gjennom uorganisert aktivitet, men også steder der alle generasjoner kan 
være sammen. Om flere generasjon kunne være samme sted, så ville det 
føles mer trygt, fordi de voksne da kunne hjelpe barna om noe skulle skje. 

Når det kom til å tegne inn tiltak i kartutsnittene, var barna generelt opptatt 
av aktivitetsområder - spesielt idrettsplassen og kollen. 

Idrettsplassen ble av de fleste tettpakket med ulike ballaktiviteter, men 
de var også opptatt av at området måtte ha nok sykkelparkering, benker 
og søppelkasser. Felles for de fleste forslagene var at den standard 7’er-
banen ble byttet ut til fordel for et større mangfold i aktivitetstilbudet.

Løsninger for kollen bar preg av at området skulle brukes av hele familien. 
De snakket om grillplass, partytelt, lekeplass og skiløype. 

En jente tegnet inn møteplasser med fargetema gjennom hele strøksaksen, 
f.eks. et hjørne der dekket på bakken, veggen, lyktestolpen, benken 
og søppelkassen var gul. Så kunne man avtale med venner å møtes på 
den gule plassen. Her så hun også for seg opphold for skravling eller 
selfietaking, men hvis man ville ha aktiviteter så skulle man gå videre til 
idrettsplassen. 

Ved torget så barna for seg handel og rolig opphold. De så for seg benker 
både på torget og langs med bekken. 





OPPGAVE 2

Den andre oppgaven handlet om forsøk på programmering. Til dette fikk 
skoleelevene utdelt kart over området samt utsnitt av fellesområdene som de 
kunne fylle med innhold. Poenget var ikke å la barna nødvendigvis løse arkitektens 
oppgave, men å forstå idealtypisk hvilke kategorier som gode nærmiljøområder 
består av, for dem. 

1 BIRØKTERKOLLEN



2 IDRETTSOMRÅDET



3 STRØKSAKSEN



4 SOLTORGET



5 NÆRSENTERTORGET





I disse tegningene ligger det mange veldig konkrete og (ikke minst) gode 
forslag til konkrete tiltak og tilbud man kan utvikle i de ulike offentlige 
rommene. Tegningene fungerer således som en idébank i seg selv. 

Men det vi kan oppsummere, er noen sentrale tendenser.

SAMLOKALISERING OG SENTRALISERING

Det framkommer av tegningene til skoleelevene at de ikke ser for seg en 
situasjon der det er aktivitet over alt. I stedet legger de opp til en slags 
sentralisering av tilbud i ulike områder, og da gjerne ulike typer tilbud som 
både utfyller og delvis overlapper hverandre. Eksempler på dette kan 
være:

• Ulike typer idrettstilbud på idrettsplassen, og fasiliteter som kan brukes 
på ulike måter. 

• Grønsaksdyrking på kollen, i nærhet til barnehagen og teltplass med 
bålmuligheter og fellesgriller

• Legger til rette for utendørs kino og andre arrangementer i nærheten av 
der folk vanligvis oppholder seg, som kafé

• Samlokalisering av aktiviteter for både barn, voksne og eldre 

Men de er samtidig opptatt av at det legges til rette for en struktur som 
fasiliterer gateliv og positive møter mellom mennesker. Eksempler på dette 
kan være:

• Vennestopp, som soner der barna kan møte hverandre på fargekodede 
steder (som sørger for wayfinding)

• hyppige og gode steder for å stoppe opp og oppholde seg spontant, 
f.eks. i forbindelse med benker o.l.

Og så er barna opptatte av at uteområdene er godt vedlikeholdt, og at det 
finnes tilstrekkelig med søppelkasser og lignende. 





2. UNGDOM





Ungdommens første oppgave handlet om idémyldring rundt hvilke 
kvaliteter ved nærmiljø som er viktig for dem. Det handlet om å først 
samle tanker hver for seg, for så å systematisere disse i fellesskap, i 
et hierarki hvor kvalitetene fordeles over nivåene ”grunnleggende”, 
”bra” og ”unikt”. 

Poenget var å finne ut hvordan ungdommen selv definerer sine 
basisbehov, hvordan de ser for seg at nærmiljøet kan bli noe mer for dem 
som gruppe, samt hvordan et bomiljø kan nærme seg på en unik måte til 
det å skulle ivareta ungdommers interesser. 

Kvaliteter ungdommene fremholdt som viktige kan grupperes under 
følgende overskrifter. 

MOBILITET

Ungdommen opplever dagens kollektiv tilbud som alt for dårlig, og 
mener det er viktig å tenke inn god kollektivdekning i et prosjekt av denne 
størreksen. Videre er de opptatte av lånesykkelordning, slik at de lett kan 
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komme seg til og fra uten å nødvendigvis måtte disponere egen sykkel. 
Gode sykkelveier hører inn under dette.

AKTIVITET

Ungdommen var aller mest opptatt av idrettsområdet, og så helst at 
dette ble et område for sentralisert aktivitet. Det innebærer å legge til 
rette for at en rekke forskjellige aktiviteter kan foregå samtidig eller på 
samme sted til ulik tid. Dette var viktig for ungdommen også fordi de føler 
sterk identitetstilknytning til aktivitetsinteressene sine, og gjerne møter 
venner i forbindelse med dette. De ønsket derfor at det ble utviklet gode 
oppholdsområder i forbindelse med aktivitetsområdene, slik at det kunne 
gå an å bare være her uten å måtte være aktiv selv - gjerne gode benker 
med både tak og lys, samt tilgang på toalett og vannfontene. 

Når det gjaldt hvilke typer aktiviteter, var det fra alt som har med ballspill 
å gjøre til sjakk og tuftepark. En hundepark, der man kan være aktiv 
med hund, ble også løftet fram som et forslag. Også et forslag om 
treningssenter ble løftet fram.

ORIENTERBARHET

Ungdommen løftet fram behovet for et kart som kan vise hvilke tilbud som 
finnes hvor, slik at det blir lettere å bpde forstå og bruke området. Man var 
også opptatt av retningsgivende og identitetsskapende elementer, som 
bruk av benker og lys til å definere bevegelsesakser. 

MULTIFUNKSJONALITET

Et innspill fra ungdommen, var at tilbud ikke kun behovde være gode i seg 
selv - man kan fint gjøre noe mer ut av dem. Blant forslagene var blant 
annet å skape arbeidsplasser for ungdommen, innen forskjellige områder. 
Å tilby leksehjelp hos kafeen, var et annet forslag. Kafé generelt er viktig 
for ungdommen, for man kan ikke forvente at de møtes utendørs hele 
tiden. 

All aktivitet behøver ikke foregå på idrettsområdet, en joggeløype som 
delvis slynget seg gjennom boligområdet kunne være et fint grep for å 
sørge for mer sosialt liv på plasser som ellers vil ligge øde store deler av 
året. 

Av andre ting ønsket de seg løsninger med gratis trådløst internett og 
ladestasjoner for mobiltelefoner. 



TRYGGHET

Ungdommen var veldig opptatte av sikkerhet, og det at man kan bevege 
seg ute når det er mørkt uten å behøve være redd. Av konkrete forslag 
nevnte de blant annet Natteravner, som ikke bare gikk rundt men også 
hadde fast tilholdssted man kan oppsøke, god belysning, som ikke 
virker sikkerhetsmessig men heller stemningsmessig, alarmknapper for 
overfallstilfeller med mer. 

REKREASJON

Ungdommen mente at generelle steder å være, i kvalitativt gode 
omgivelser var viktig. Dette handlet om alt fra naturkvaliteter til steder der 
man kan slappe av alene med en bok. Men de ønsket seg også steder 
der større arrangement kunne finne sted, som midlertidige f.eks. utekino, 
permanente, som f.eks. bar og lignende. Et gjennomgående tema handlet 
imidlertid om vedlikehold - ting må bli tatt vare på; det må være rent og 
hyggelig dersom det skal ha en verdi. 





OPPGAVE 2

Oppgave 2 handlet om å bygge videre på første oppgave gjennom å 
konkretisere tiltak tydelig fra behovshierarkiet, samt systematisere 
dette langs to aksker. 

Den første aksen gikk fra 1) det man gjør alene, til 2) det man gjør 
sammen med andre. Den andre aksen gikk fra 1) det intense, til 2) det 
rolige. Poenget med dette andre leddet var å bedre forstå hvilken funksjon 
tiltakene faktisk fylte for ungdommen. 

Vi vil ikke gå i detalj her, da forslagene kommer best fram slik de foreligger 
på bildene. 









1 BIRØKTERKOLLEN

OPPGAVE 3

Den tredje oppgaven handlet om det samme som den andre 
oppgaven barna fikk - det vil si, forsøk på programmering. Til dette 
fikk de utdelt kart over området samt utsnitt av fellesområdene som 
de kunne fylle med innhold. Poenget var å forstå idealtypisk hvilke 
kategorier som gode nærmiljøområder består av, for dem. 



2 IDRETTSOMRÅDET



3 STRØKSAKSEN



4 SOLTORGET



5 NÆRSENTERTORGET





I disse bildene ser vi mye av det samme som hos barna: Ungdommen 
ønsker i hovedsak å konsentrere aktiviteter rundt Birøkterkollen og 
idrettsplassen. Butikker og servering konsentreres rundt torgene, men det 
foreslås også en del offentlige funksjoner i strøksaksene, deriblant noe 
kommersielt program som kiosk, café og bakeri. Grillplass og utekino, 
samt kulturtilbud som kunstsenter og innendørs oppholdsarealer for 
ungdom er forslag som ikke er ivaretatt i planen pr. i dag.

OPPSUMMERING

Med oppgave 1 fant en del av ungdommen det vanskelig å komme opp 
med behov, om hva som måtte være tilstede for at ungdom skulle benytte 
en plass, noe som speilet seg i forslag som parkeringsplasser, fotballbane 
og benker på grunnleggende nivå. På nivået bra plasserte de aktiviteter 
som ungdom kan gjøre sammen, f.eks. treningssenter og arbeidsplasser 
for ungdom. På unikt ble utekino, pub/café , treningsmuligheter 
og innendørs aktivitetsrom trukket fram, men også fasiliteter som 
søndagsåpen butikk, bakeri og matservering var viktig.

Med oppgave 2 ble det mest snakk om nødvendige tjenester, f.eks. 
toaletter ved aktivitetsplassen, minibank og hundelufting.

Den tredje oppgaven genererte mest fokus på idrettsplassen, med 
noen unntak. Men at idrettsplassen ble oppfattet som viktig og et stort 
potensial var åpenbart. Det var her de gode ideene om å det å være 
med venner, utmerket seg. Ungdommen malte nærmest fram et bilde av 
idrettsplassen som en ikke-regulert utendørs ungdomsklubb, der man 
kunne sitte og snakke sammen, være aktive på kryss og tvers av ulike 
aktiviteter og så videre. At man tenker på å utvikle gode sittefunksjoner i 
tillegg til aktivitetsfunksjoner sto fram som sentralt. 

Sikkerhetsfokuset var imidelrtid overraskende stort, med forslag om egen 
natteravnsentral og voldtektsalarm på lyktestolpene. 





3. FOLKEMØTE





OPPGAVE 1 / 2

I forbindelse med folkemøtet benyttet vi to øvelser for innspill 
til planene. Den første handlet om å systematisere viktige tiltak 
innen fire kategorier: Folkeliv, mobilitet, kultur og næring. 
Den andre oppgaven handlet om å plassere tiltakene på 
områdekartet. Grunnen til å splitte oppgaven opp, var for å sikre 
et idémangfold før debatten ble konkretisert geografisk.







OPPGAVE 1

Denne oppgaven ble oppfattet som både morsom og litt vanskelig. 
Konklusjonen ble gang på gang at forslagene kunne plasseres flere steder. 
Særlig kunne alle egentlig stått i kategorien «folk». 

Gruppene la alle vekt på nabofellesskap som et viktig grunnlag for ideene 
sine - at folk kunne møte hverandre både tilfeldig og planlagt på små og 
store måter, til hverdags og til festlige anledninger.  Gruppene vektla også 
en blanding mellom familieaktiviteter, voksenaktiviteter og barneaktiviteter, 
samt så at disse med fordel kunne overlappe med hverandre i område slik 
at man fikk mer mangfold i de offentlige rommene. 

Gruppene var alle opptatt av at området skulle være attraktivt hele året, 
ikke bare når det gjaldt aktivitetstilbud, men også stemningsskaping. Dette 
syntes de var vanskelig å få fram med lappene, men diskusjonene handlet 
særlig om belysning og at ting måtte virke litt «varmt, intimt og koselig». 
Typisk norsk fokus på hygge egentlig. 



OPPGAVE 2

Tydelige trekk i denne oppgaven var at de samlet mesteparten av det som 
handlet om aktivitet til idrettsplassen og kollen, men hadde samtidig klare 
meninger om det øvrige området: Det handlet om vern av naturkvaliteter 
- spesielt knyttet til elven og måter man kan aktivisere den med alt 
fra fiskeoppdrett til amfi - og miljøvennlige og folkehelsefremmende 
tilrettelegginger for mobilitet, som blant annet sykkelutleie (både med og 
uten el-motor), som gjorde koblingen til togstasjonen enkel. 

I plenumsdiskusjonen i etterkant ble følgende nevnt:

Det virker som at aldersgruppa 35-60 er litt glemt i planene. Man mente 
det var viktig å derfor ikke glemme ”voksensegmentet” mellom de unge 
og de gamle, men la til rette for at også de kunne finne meningsfulle 
aktiviteter i områder. I denne sammenhengen dukket blant annet et sterkt 
ønske om pub opp. 

I forbindelse med aktivitet mente de det var viktig å legge til rette bredt, 
f.eks. ved at ballbinge og femmerbane har forskjellige målgrupper og man 
bør vurdere begge deler. Muligheter til å dyrke egne parsellhager var også 
et forslag som gikk igjen. 

Av de mer kreative innspillene, var ting som akvarium med lokal fisk, 
fugletprn, en mystisk og opplevelsesrik bro over elva i nord som ikke skal 
ikke måkes, men må kunne brukes hele året. Broa skal vi et innblikk i dyre- 
og naturlivet ved elven. Utformingen av broa skal bidra til at broa ikke blir 
en hovedferdselsåre, for dette er ikke bra for elva i det området. 

Arenaer for større arrangementer var også et ønske, f.eks. et amfi på 
kollen som kan brukes til fellesarrangementer, utekino og barneteater.

Kunstinstallasjoner i det offentlige rom. 





4. KONKLUSJON



De tre idéverkstedene representerer tre generasjoners blikk på 
planene som foreligger for boligutviklingen. Prosjektets tidshorsont 
innebærer at deltakerne ikke har kunnet se seg selv inn i det 
framtidige, fordi barna da vil ha blitt voksne og de voksne vil ha blitt 
eldre. 

Deltakerne har derfor hele tiden blitt bedt om å fokusere på to ting: 

1. Hva er viktig for deg med tanke på ditt bomiljø, i dag
2. Har du kunnskap om området slik det foreligger i dag, som bør 

påvirke framtidig utvikling

Med andre ord, så har vi fått deltakerne til å fokusere på generelle 
kvaliteter som er viktige å ivareta, samt lokalforankret områdekunnskap 
med potensiell verdi for prosjektet. 

I det følgende vil vi oppsummere de viktigste funnene, som går igjen i 
samtlige grupper, i fem hovedtematiske punkter.  



Legge til rette 
for muligheter å 

dyrke grønnskaer 
og lignende 

(parseller) - gjerne 
som barn kan spise 

av ved behov

OPPSUMMERING

NATUR

Ivareta lokale 
naturkvaliteter, 

som skogen, 
elva og dyreliv, 
som noe med 

egenverdi

Sikre gode 
opparbeidede 
grøntområder 

for rekreasjon og 
avslapping

Integrere 
naturkvaliteter 
i boligområdet, 
som f.eks. med 

fugletårn, bålplass 
og fiskeplass



TRYGGHET

God belysning som
gir synlighet om 

kvelden, men også 
bidrar til hyggelig 

stemning

Tilstedeværelse 
av voksne, blant 
annet gjennom 
flerfunksjonelle 

områder og 
Natteravner

Beskytte barn 
og unges 

aktivitetsområder 
mot biltrafikk

Sørge for at 
det ikke finnes 
uoversiktelige, 
mørke rom der 

lyssky aktivitet kan 
finne sted



Utforme områder 
der folk kommer 

sammen om 
det samme, 

for eksempel 
grillplasser, amfi og 

lignende

MANGFOLD

Sørge for at 
område ikke 

bare fungerer 
for én aktivitet, 

men i stedet 
legger til rette for 

Tilstedeværelse 
av voksne, blant 
annet gjennom 
flerfunksjonelle 

områder og 
Natteravner

Legge til rette for 
områder der både 
voksne og barn, 

ungdom og eldre 
kan være tilstede 

samtidig



HELHET

Ivareta attraktive 
forbindelsesveier, 

med plass for 
opphold og 

stemning

Sørge for at 
boligfeltets ulike 
områder henger 
naturlig sammen, 

selv om de har ulik 
identitet

Legge til 
rette for godt 

vedlikehold, med 
gode og mange 

søppelkasser
Utvikle en plan 

som tar høyde for 
sesongvariasjoner, 

slik at det ikke 
bare blir lagt til 

rette for aktivitet i 
sommerhalvåret



IDENTITET

Implementere 
smarte løsninger 

som gjør at naboer 
møter hverandre 

tilfeldig på 
hyggelige måter i 

hverdagen

Sørge for 
gjennomgående 

miljøvennlige 
løsninger

Sentralisere 
aktiviteter, slik at 
spesielt unge kan 
bruke plassen som 
et møtested i seg 

selv

Sørge for at også 
gruppen 35-60 år 
får tilbudene de 
ønsker seg, som 

f.eks. pub
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