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Oversikt og introduksjon

Respondenter

s. 3

Likte / ikke likte steder

s. 6

Dagens bevegelse

s. 7

Dagens bruk

s. 9

Fremtidig bruk

s. 11

Fremtidige ønsker

s. 17

Oppsummering

s. 20

Dette dokumentet oppsummerer resultatene fra den digitale
undersøkelsen som ble laget for å
kartlegge dagens bruk og fremtidige ønsker og behov for
videreutviklingen av Nansenparken og
parkarmene. Undersøkelsen og denne oppsamlingen er
utarbeidet av Léva Urban Design på oppdrag for Fornebu
driftsforening/OBOS og Bærum kommune.
I undersøkelsen ble spurt om følgende:
Kartlegging av alder, bosted, livssituasjon og bosituasjon for
respondentene.
Bruk og bevegelse i området og parken i dagens situasjon.
Opplevelse av parken og nærmiljøet i dagens situasjon.
Fremtidige ønsker og preferanser for parken.
Undersøkelsen ble gjort tilgjengelig i sosiale medier og via
mail til naboer, næringsliv og organisasjoner på Fornebu i
uke 37 - 40 2021.
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Undersøkelsens respondenter
Aldersfordeling

485

Menn
Kvinne

29%

10 har besvart på
vegne av barn,
ungdom, voksne og
eldre.

Annet

27%

Statistiske forhold (Grunnkretsene
Snarøya og Lysaker) SSB
Menn

Besvarte undersøkelsen

Kvinne
15%

Kvinner

Menn

10%
8%

57%

8%

41%
3%
1%
0-14

15-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70+

God deltagelse med 485 respondenter. Oppslutningen sammenlignet med tall fra SSB gjør at resultatene kan anses for å gi et
godt bilde på hvordan parken oppleves og brukes i dag. Aldersgruppen 0-14 og 20-29 er underrepresentert, men det avviker
ikke stort fra reelle tall på hvem som bor i området. Barn (0-14) blir særlig invitert til å delta i workshop. Oppsummert er
nærmiljøet godt representert og er blitt engasjert i undersøkelsen. 56 har registrert interesse i videre prosess.
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Tilknytning

Livssituasjon

Bosituasjon

327

393

398 har markert
hvor de bor på
kartet, 109 har markert
hvor de jobber

219

124

51

52

1

1
Annet

Er aleneforsørger og bor med barn

Bor alene

Bor med foreldre

Bor med ektefelle/ partner

Bor med ektefelle/ partner og barn

3

Deler bolig (i bofellesskap e.l.)

21
Arbeidsledig

9
Foreldrepermisjon

Student

Annet

Pensjonert

11

60
22

Jobber

17

Besøker Fornebu

20
Går på skole/ annen utdanning på Fornebu

Bor og jobber på Fornebu/Snarøya

Bor på Fornebu/ Snarøya

37

Jobber på Fornebu

66

Dersom man ser på grafen har bare 37 stk krysset av at de bor og jobber på Fornebu, og 17 stk har svart
at de arbeider på Fornebu. Resultatene fra mapping på kart viser at 109 har registrert arbeidsplassen sin
i karten, kan anta at det er flere som bor og arbeider på Fornebu enn det grafen viser.
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Om Nansenparken i dag
Hvordan oppleves Nansenparken i dag - hvilke områder
er godt likte og hvilke områder mener
respondentene har forbedringspotensiale.
321 respondenter har registrert på kartet
Totalt 314 likerklikk
Totalt 142 liker-ikkeklikk

Steder med tilrettelagt eller mulighet
for aktivitet, lek, trening, kultur
Rolige og rekreative steder - lite folk
Åpne, luftige områder

Trange uoversiktlige områder
Tette utbyggingsområder og dårlig
arkitektur
Uprogrammerte/uferdige områder, og
dårlig vedlikehold og renhold
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Liker/liker ikke i Nansenparken

”God lekeplass som også er god
arkitektur. Varig materiell i tre.”

Liker

Liker ikke

”Fint avsidesliggende sted å trene”

”Dette er jo festplassen hvorfor er det ikke en scene
her? og konserter? eventer?”
”Alt for mange boliger”
”Virker tomt og lite engasjerende
’festplass’ ”

”Elsker tilbudene på punkt”

”Vannet ser ofte ekkelt ut”

”Rolig omgivelser - barna liker å
leke på «bølgene»”

”Mangler noe å gjøre”
”Morsomt med parseller”

”Åpen slette som ikke brukes til noe”

”Fint og fredelig”

”Lyden i undergangen er
ubehagelig/skummel”

”Kul atmosfære og fin utsikt fra punkt.
Bør ta lærdom av dette når permanente
bygg erstatter det som står det i dag.”

Registreringer av likte steder og steder man ikke liker/steder med potensiale er representert godt med totalt 1172 registreringer.
En fellesnevner blant kommentarene til steder de liker er at parken er fin, rolig, åpen/luftig og bra for barn - dette er ikke overraskende
da 38% av respondentene har barn. I tillegg er det skryt for treningsmulighetene og lekeplassene gjennom parken.
I kommentarene over steder som ikke er likte repeteres det at ting ikke ser fint ut, manglende vedlikehold og dårlig utnyttede steder.
Det er i stor grad et bevist forhold til estetikk og kvalitet på arealene.
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Dagens bevegelse

Heatmap fra Strava
til sammenligning

138 jogger
27 skateboard
14 rulleski
25 annet

292 registrerte at de går

188 registrerte at de sykler

Dobbelt så mange
kvinner som menn
skater - voksne

Hovedbevegelsen i og rundt parken skjer i dag enten ved å gå eller sykle. Bevegelsesmønsteret er relativt likt i alle
aldersgrupper, men man ser tydelig at barn og unge har begrenset bevegelse utenom parken. Voksne og eldre bruker
parkarmene og nærliggende turstier i mye større grad. Barn og unge bruker i hovedsak parken til transitt til og fra skole og
fritidsaktiviteter mens voksne og eldre bruker parken (og nærmiljøet) i større grad til rekreasjon, opphold og trening.
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Dagens bevegelse - unge
Beveger seg mindre
gjennom parken og
rekreasjonsområdene

14 jogger
3 skateboard
0 rulleski
11 annet

Buss og bil
© 2021 Mapbox © OpenStreetMap

35 registrerte at de går

35 registrerte at de sykler
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Dagens bruk
Hvor ofte bruker du parken?

119

Hvor ofte bruker du parken? - unge

117
12
11
9
8

8
6

35

Daglig

1 gang i uken

2-3 ganger i måneden

3-5 ganger i uken

1 gang i måneden

1 gang i måneden

13
Sjeldnere enn 1
gang i måneden

15

Sjeldnere enn 1
gang i måneden

2-3 ganger i måneden

1 gang i uken

3-5 ganger i uken

Daglig

25

De fleste bruker parken både i hverdagen og i helgen. Parken blir jevnt brukt hele dagen, men det er størst aktivitet om
ettermiddagen blant respondentene.
119 svarer at de bruker parken daglig og 117 svarer at de bruker parken 3-5 ganger i uka.
15 stk svarer at de bruker parken sjeldnere enn 1 gang i måneden. Det er i hovedsak barn og unge som bruker parken
minst. Siden barn er underrepresentert i undersøkelsen kan det tenkes at dette gjelder eldre barn og ungdom.
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Dagens bruk

Hvordan bruker du parken?

Hvordan bruker du parken?
Annet - utdypende svar 19 innspill
5

78
66

59

Bedrive hobby/rekreasjon

91

4

Aktiviteter (skate/scoot)

104

Transitt i forbindelse med
skole/barnehage

108

4

2
Lufte hunden

Aldersgruppen 0-19 år
bruker parken lite - og mest
til transitt eller et møtepunkt
før neste destinasjon

4

Transitt i forbindelse med
andre ærend

201

”Deilig sted å ta med
barnebarn”

Møte venner el.

Til og fra
fritidsaktiviteter

Lek

Til og fra skole/jobb

Opphold/rekreasjon

Trening

Tur

”Tar foto”

”Primært bruker jeg/vi parken som
rekreasjonsområde. Da møter jeg
hundeeiere, barnevogn trillere, joggere,
syklister og turgåere.”

Denne grafen viser hvordan/til hvilke formål parken bukes av respondentene i dag. Legger man sammen
både tur, trening, til og fra skole/fritidsaktiviteter ser man at over 50% av dagens bruk er knyttet til
bevegelse. Det ser man også i grafen som nyanserer svarene fra de som har svart ’annet’.
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Fremtidig bruk
Hva ønsker du i parken for at den skal bli mer attraktiv for deg?
451 innspill
138

Åpent spørsmål, det vil
si ingen svaralternativer.
Etter gjennomgang kunne
alle svar settes i følgende
kategorier

74

11

34

30

Grønt

38

Bekymringer

Kulturtilbud

42

Trygghet

46

Serveringstilbud

Vedlikehold/drift/
fasiliteter

Møteplasser/
opphold

Aktivitet

49

Aktivitet

”Flere unike lekeplasser. Det er mye like lekeapparater på
Fornebu. Se til Sverige, f.eks Täby og Malmö som har ulike
tema på ulike lekeplasser (sirkus, fly, helikopter, natur, slott,
eventyr etc)”

141 innspill

”Jeg ønsker en stor og
samlende lekeplass som
utfordrer alt fra små barn
til ungdommer.”

38

”Gøy for oss med barn - naturlek er aller best,
og da er det gøy med variert vegetasjon,
natursti, balanse/klatrepark i naturlige
materialer.”

”Bruk av Nansendammen til
skøyteaktivitet for barn på
vinterstid.”

23

14
10

12

3

3

2

3

Aktiviet generell

4

Rekreasjonsatkiviteter
(yoga, meditation)

Skiløype/akebakke

Bading/Skøytebane
I dammen

Klatrevegger/park

Skating/sykling

Sport
(Basket, volley etc)

Skating/syklingbane

Trening

Lek/aktivitetsområder

4

Boulebane

10

Bordtennis/shuffleboard/
teqballboard

11

Hundepark

12

Møteplasser/opphold
141 innspill

”Ønsker benker og bord med tak over for ly
en regnversdag ønsker”

”Ønsker benker med ryggstøtte!
Eksisterende benker egner seg ikke
for dem som trenger dem mest!”

40

”Oppholdsmulighet hvor man har tilgang til
kjøkken, toalett og spiseplass for bursdager
og feiringer (Halloween, klassefest, sommer
avslutning etc) som kan lånes av beboere”

”Parken har absolutt ingen steder
hvor man kan sitte godt. Det er nå
en park å gå gjennom, ikke å være i”
”Hengekøyer, solstoler el. hvor man kan
slappe av og henge ut, utover de benkene
som finnes i dag..”

6

6

Vann

Blomster

Vilt og naturlig

Stille grønne soner

”Gjerne flere muligheter slik som bryggene
som går ut it dammen, hvor man kan sitte i ro
for seg selv, litt unna strøkene hvor folk går”

Åpne sletter

Variasjon/opplevelse
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Trær
(fler trær + fruktrær)

Forbli grønt/
rekreasjonsområde

Lavvo

Klimabeskyttelse

Piknikk/
bål og grillplass

Samlingspunkt/
felleslokale

Sittemuligheter

2

Dyreliv

4

Natur

50 innspill

”viktig at det bevares noen områder med
mer naturlig vegetasjon og at ikke alt er
kunstig formet. Viktig at det variasjon som
gjør at dyr kan være i parken, mennesker kan
finne mer private områder og at mennesker
kan finne steder å trene og slappe av”

”Personlig er jeg mest opptatt av om det
vil bli bevart fredelige soner i fremtiden siden det bygges tett rundt parken.
Benker og busker etc så man kan få ro i
det travle”

”Mer beplantning i form av fargerike
blomsterbed og trær med høstfarger - og
gjerne en allé med kirsebærtrær som
blomster vakkert om våren! Det bygges så
mye rundt Nansenparken at jeg håper det
lille som blir igjen av parken blir en rolig,
estetisk vakker oase for rekreasjon”

”Beholde det grønne miljøet og det naturlige
ved parken. Legge ting ting vi ikke har fra
før. Vi bruker parken hver dag hele året, liker
at man kan «oppleve» noe nytt uansett hvor
vi går”

12
10

14

2

Dyreliv

3

Vann

4

Blomster

4

Vilt og naturlig

4

Stille grønne soner

5

Åpne sletter

Variasjon/opplevelse

Trær
(fler trær + fruktrær)

Forbli grønt/
rekreasjonsområde

Lavvo

Klimabeskyttelse

Piknikk/
bål og grillplass

Samlingspunkt/
felleslokale
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Kulturtilbud og arrangementer

Serveringstilbud

56 innspill

47 innspill

”Festplassen bør brukes mer til kulturelle innslag..”

”Små steder/vogner å få kjøpt noe
enkelt å spise/drikke hadde også
vært attraktivt”

26

26
21

21
”Mer kunst/utsmykking. Kunst som
unger klatrer på og tar i bruk”

”Hadde vært hyggelig med en
kaffebar/foodtruck ved Festplassen
på dagtid.Litt avhengig av årstider,
f.eks iskrembar om sommeren.
forutsatt at det ikke forsøpler
området rundt”

7

15

Utekino

Markeder/events

Konserter/forestillinger

Foodtruck/popup/
sesongbasert

cafe/serveirngssted

2

Kunst

”Savner «liv» i parken. Her kunne det
vært kaffevogner, foodtruck-festivaler,
markeder (bondens marked etc), små
konserter / live-opptreden. Utstillinger
av f.eks biler. Man må kunne kjøpe seg
en kaffe og noe å bite i uten å måtte
oppsøke senter”

”Festeplassen kunne ha aktiviteter
som åpen kino eller live musikk eller
andre slik aktiviteter”

Vedlikehold og
drift
”Viktig at dagens gode vedlikehold
opprettholdes, og kanskje bedres på
vedlikehold av treverk i benker m.m)”

Trygghet

Bekymringer

”Skilter med opplysninger om arter og
stedets særegenheter”

”Ikke bygg mer av plassen som er.
Trenger ett fristed og ikke høye
blokker rundt. Da forsvinner landlige
følelse”

”Lys langs stier er alltid et stort pluss
for trygghetsfølelsen”

”Toaletter! Mange barn som benytter
seg av parken, og de må plutselig på
do...”

”Ønsker ingen endring”
”Mener det er viktig at parken ikke
blir overfylt med attraksjoner, arealer
tilrettelagt med utstyr etc. Det er
viktig å beholde åpne, frie områder”

”Egne sykkelstier”
22

”Jevnlig fjerning av gåsemøkk”

19

18

15

13

12
10

9

Ønsker ingen endring

Bekymringer rundt nytt innhold

Bekymringer rundt utbygging
Ønsker ingen endring

Bekymringer rundt nytt innhold

Ønsker ingen endring

Bekymringer rundt utbygging

Bekymringer rundt nytt innhold

Bekymringer rundt utbygging
Kommunikasjon/skilting

Belysning

Fotgjengertrygghet/
hastighet
Kommunikasjon/skilting

Belysning

Fotgjengertrygghet/
Søppelhåndtering
hastighet

Toalettfasiliteter

Søppelhåndtering

Renhold av dyreavføring

Søppelhåndtering
Vedlikehold/drift
Toalettfasiliteter

Renhold av dyreavføring

Toalettfasiliteter

Vedlikehold/drift

Renhold av dyreavføring

Vedlikehold/drift

Belysning

16

Fotgjengertrygghet/
hastighet
Kommunikasjon/skilting

7

6

Nansenparken bør være et sted..
Barn og ungdom
215

Selv om ungdommenes
graf viser andre preferanser
er det ikke store differanser
mellom de forskjellige
ønskene

25
181

23
178

21

20

151
130

15

3

Annet

..med biologisk mangfold i en
grønn oase

..for ro og avslapping

..med viktige bevegelsesakser for
gående løping og trening

..som er et samlingspunkt for hele
Fornebu, med event og markeder

..med liv og aktivitet for alle aldre

Annet

..som er et samlingspunkt for hele
Fornebu, med event og markeder

..med liv og aktivitet for alle aldre

..med biologisk mangfold i en
grønn oase

..med viktige bevegelsesakser for
gående løping og trening

..for ro og avslapping

10

Grafen til venstre representerer svarene for alle respondenter - det kommer tydelig frem at det ønskes en rolig park med
mulighet for avslapping og rekreasjon med grønne miljøer og biologisk mangfold. Bevegelsesaksene for tur og trening
er viktige. Interessant å trekke ut svarene til barn og unge som egen graf på bakgrunn av at de bruker parken minst. De
ønsker en park tilrettelagt for aktiviteter og liv som blir et naturlig samlingspunkt på Fornebu.
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Aktør dialog
”Vi kaller parken for lille Dubai, den
er liksom for fin til å bruke”

”Paviljongen bør ose av storby, bryte med nybygg
og virke mer tilfeldig enn nøye planlagt for at det
skal trigger meg”
”Flere yngre inn i driftsdelen for å få til mer
spennende ting”

”Ungdommene bruker den lite - går ikke an å henge
der, de føler seg forhindret på grunn av at det er så
striglet”

”Dersom parken skal se ut som Dubai er
det vanskelig å visualisere en konsert/
folkefest der - brukerne trenger hjelp til å
forstå det. Det skjer så mye på fornebu at
folk er overfylt i hodet med info - trenger
å få ting visualisert”

”Mange sier det ikke er tilbud for unge på Fornebu,
men det finnes mye bra opplegg for barn og unge
på Fornebu”

”Det som går igjen er ønsket om en basketballbane,
en lavterskel street basketballbane. Og de som ikke
driver med idrett bruker rampen med fritidsklubben
mye til skating og scooter, de ønsker en skatepark”

”Om paviljongen oser av urbanitet og by - bra. Dersom
den oser av Nansenparken - blir seigt”
”Det er ikke mye som skal til for å få til en konsert,
det er scene og et PA-anlegg”

”Fornebu skal bli en by, ikke lenger fornebulandet. Det må
også komme frem i utviklingen”

-Kulturaktør, Flytårnet

-Miljøterapaut, Punkt
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Andre kommentarer

”Kjempebra at dere spør oss som
bruker parken om innspill!”

93 innspill

h

Mann 30-39 år

Positive

”Jeg håper det ikke lages events i parken
som tiltrekker seg mennesker utenfra.
Det er nok mennesker på Fornebu”
Kvinne 50-59 år

”Ikke gjør noe dumt nå vær så snill. Slutt
med oppblåste planer og fine ord”

kommentarer

Bekymret for
endring

6%

18,5%

Negative
tilbakemeldinger

Mann 30-39 år

g

8,5%

f
Ønsker park

18,5%

”VELDIG viktig at denne
grønne lungen blir bevart og
at kvalitetsnivået blir holdt”

e

Mann 60-69 år

”Kommunen bør betale
for vedlikeholdet av
parken, ikke beboerne”
Mann 40-49 år

20,5%
Bekymringer drift

d
10%

Ønsker
kultur

10%

8,5%

Bekymringer
utbygging

Andre
ønsker

”Håper ikke bebyggelsen rundt
blir for voldsom og ødeleggende”

c

”Foodtrucks og andre kule boder man
kan gå å se på og kjøpe ting fra”
Kvinne 15-19 år

”Viktig å legge tilrette for møteplasser og
bruk på tvers av generasjoner”

Kvinne 70+ år

Kvinne 60-69 år
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b

Motsetninger

Det er motsetninger i hvilken type park
respondentene ønsker.

En rekreativ park med soneinndeling
og aktiviteter for forskjellige
brukergrupper

En rekreativ grønn oase for
avslapping og tur
Brukere:
Beboere fra nærmiljø 30-70 år+
Småbarn fra nærmiljø

Festplassen
-Konserter og arrangement
-Kulturinnslag
-Ikke tiltrekke mer folk
-Ikke konsert og events
-Kiosk/foodtruck
-Scene

Brukere:
Beboere fra nærmiljø 30-70 år+
Småbarn fra nærmiljø
Eldre barn og ungdom
Kulturaktører i nærmiljøet

Miljø
-Mer benker
-Mer programmering
-For trangt
-Ikke mer programmering
-Bevar biologisk mangfold
-Fjern dyr som ”forurenser”

Estetikk
-Betongskatepark
-Naturlekeplass
-Naturlig og vill natur
-Striglet og ryddig
-Luftig og åpent
-Lune soner

Paviljong/scene - kulturaktører, publikum, alle aldre

Hvem skal parken
være for?

Mangfoldet!

Grønt/rekreativt - turgåere, naboer, besøkende
Lekeplasser - barn, småbarnsforeldre, besteforeldre
Aktivitet/sport - barn, ungdom, lag, venner

Aktør + program = innhold
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Mangfold
-Tilrettelegge for barn/unge
-Ikke flere mennesker
-Mer folkeliv
-Ikke rulleski
-Ikke mer programmering
-Ikke lekeplasser/trening

Potensielle brukere:
Kulturaktører
Idrett/lag/foreninger
Turisme
Besøkende

Oppsummering

-Trening
-Opphold/lek
-Tur og rekreasjon
-Transitt

DAGENS OPPLEVELSE/BRUK
Mellom alle aldersgruppene er det et mønster - Nansenparken blir ikke brukt som et sted for å samles/
møte familie og venner for å henge og/eller gjøre fritidsaktiviteter. Dette kan knyttes opp mot mangelen
på sosiale aktiviteter og funksjoner i Nansenparken, spesielt på ”festplassen” der samfunnsbyggende
arrangementer som konserter, bondens marked eller kunstutstillinger ol. ikke eksisterer.
Det ser ut til å være et sted for trening, gå tur med hunden og for det meste ”bevege seg gjennom” for å
komme fra A til B. Hvis målet med Nansenparken også skal være et samlingssted, må det være en
introduksjon av programmer for å aktivere plassen i den forbindelse. På nåværende tidspunkt ser det ut
til at Nansenparken er en ”motorvei” av stier som mange forskjellige sosiale grupper bruker for å bevege
seg gjennom og rundt.
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Oppsummering
-Liv
-Kunst og kultur
-Sosialt møtested
-Opphold/lek
-Tur og rekreasjon
-Foodtrucks
-Markeder
-Grønt

ØNSKER FOR FREMTIDEN

Unge:
Resultatene fra spørsmål om ønsker for fremtiden er nesten et speil av dataene på spørsmål om hvordan de
bruker parken i dag. Som nevnt tidligere, bruker ikke denne spesifikke aldersgruppen Nansenparken som et
samlingsrom for aktiviteter eller sosialt engasjement. Det er bare et møtepunkt, før de forflytter seg andre
steder for å søke det de vil. Resultatene understreker deres ønske om at Nansenparken skal være et
samlingspunkt for arrangementer, aktivitet og feiringer.
Aktører:
Hvordan bør rammene være for at aktører ser seg selv som del av utviklingen av parken? Fokus på
synergieffekter av nåværende tilbud fremfor å konkurrere. Festplass/scene og paviljong kan være
sesongbasert - én aktør på vinter og én om sommeren? Parken kan fungere som en kjerne med armer som
strekker seg ut og kobler seg til eksisterende tilbud for å forsterke helhetsbilde og identiteten ytterligere.
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Oppsummering
-Rolig
-Oversiktlig
-Trygt
-En grønn oase
-Opphold/lek
-Tur og rekreasjon
-Kjøpe seg en kopp kaffe

ØNSKER FOR FREMTIDEN

....

...
.....

Voksne:
Ønskene om Nansenparkens fremtidige identitet for disse to aldersgruppene (20-39år og 40-59år) er nesten
identiske. Dette er en sterk kontrast til 0-19år-gruppen som ønsker å aktivere rommet med aktiviteter,
funksjoner og programmer. Disse to aldersgruppene foretrekker den fremtidige identiteten til Nansenparken å
være nesten hva den er i dag - et rom for bevegelse og fred/avslapning, men med forbedret biologisk mangfold.
Eldre:
Denne aldersgruppens største ønske for Nansenparkens fremtidige identitet avviker ikke fra flertallet, de vil at
parken skal være et sted for fred/avslapning med vekt på forbedret biologisk mangfold.
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