
 
 
 
Videreutvikling av Risenga  
 
Risenga-området skal videreutvikles. Området skal i enda større grad inspirere og oppfordre 
ftil fellesskap, idrett, lek og læring. Utviklingen starter med at dagens Risenga ungdomsskole 
rives, for å gi plass til en helt ny skole. Rivingen starter i oktober 2018, og den nye skolen skal 
stå ferdig i løpet av 2020.  
 
Fra 2019 og frem mot 2021 skal kommunen også bygge ny ishall ved siden av Askerhallen, og 
Akershus fylkeskommune skal utvide Bleiker videregående skole. I tillegg kommer det en ny 
idrettshall ved siden av Leikvollhallen. Alle tilbudene i området vil være åpne for publikum 
mens byggearbeidene pågår.  
 
Når så mye skal bygges og utvides får det konsekvenser for hvordan vi ferdes i området. 
Asker kommune vil sørge for god og trygg anleggssikkerhet mens de ulike prosjektene pågår. 
For å ivareta fotgjengernes og syklistenes sikkerhet, og for å gjøre plass til arbeidet, vil 
enkelte veier og gangstier bli stengt eller flyttet, og det blir begrenset mulighet for parkering 
inne på området.  
 
Kommunen jobber med å tilrettelegge alternative parkeringsplasser i området rundt 
Risenga, til bruk under byggeperioden. Det vil fremdeles være HC-plasser inne på området. 
Vi jobber også med å få en ny rundkjøring ved innkjøringen til Risenga fra Bleikerveien.  
 
Du kan fortsatt gå eller sykle til Risenga 
Området vil fortsatt være åpent for gående og syklende, men noen gangstier blir stengt eller 
flyttet under byggeprosessen. Gangbroen over innkjøringen ved Bleikerveien skal utvides.  
 
Reise kollektivt til Risenga  
Tog:  
Det går tog til Asker Stasjon mange ganger i timen. Fra stasjonen, via Lensmannslia eller 
Fredtunveien tar det 10-15 minutter å gå. Her er det god gang- og sykkelvei.  
Se www.NSB.no for mer informasjon.  
 
Buss:  
Det er kun få minutter å gå til Risenga fra busstopp i både Bleikerveien og Røykenveien. 
Bussene går ofte. 
Se www.Ruter.no for mer informasjon.  
 
For mer informasjon 
Fremtidens Risenga: https://www.asker.kommune.no/fremtidensrisenga  
Les mer om ny Risenga ungdomsskole her  
Eller følg Fremtidens Risenga på Facebook: 
https://www.facebook.com/fremtidensrisenga/  
 
 


