Arbeidsmøte om park på Sletta 12, med GOA arkitekter og LARK
Landskap
Tid og sted: Torsdag 28.02.2019 kl. 09.30 – 11.00, Vektergården, Sørumsand
Deltakere:
•
•

Johannes Goa Ludvigsen, GOA arkitektkontor
Yvonne Dengin, LARK Landskap

Sørum kommune:
• Mona Helene Balterud - fagleder Plan og regulering
• Ragnhild Melle Aguirre – Kommunegartner, Drift
• Ingunn Hagensen – Prosjektleder, Eiendom og Kommunalteknikk
• Marie Fidjeland – Planrådgiver, Plan og regulering

Tema som ble diskutert:
Punkt

Beskrivelse

Gjennomgang av
materiale oversendt
i januar

Hensikten med møtet var å få på plass de siste avklaringene før endelig levering.
Den politiske saken som skal opp i mars vil ikke legge opp til valg av alternativer
for lekeapparater men handler om godkjenning av konseptet for parken.
Til den politiske saken ba Sørum kommune om å få utarbeidet:
• Funksjonsbeskrivelse og tilhørende kostnadsestimater for investering
og drift av parken, samt alternativer for lekeapparater
• Dette ble oversendt i slutten av januar, med unntak av
kostnadsestimater for drift og vedlikehold. Til den politiske saken er det
benyttet er meget grovt estimat.
Sørum kommune sine tilbakemeldinger på materiale som ble oversendt i januar
ble gjennomgått:
• Bekrivelse av konsept og hovedgrep, oversendt i egen Word-fil, må
skrives inn i funksjonsbeskrivelsen.
LARK har skrevet en fyldigere beskrivelse, som også omfatter tankene
bak lekelandskapet og plantevalg for å øke økologisk mangfold, og dette
inkluderes også.
•

Dokument/tegningslisten oppgitt i funksjonsbeskrivelsen er mangelfull.
Det er ikke samsvar mellom Illustrasjonsplan for fase 1 og
illustrasjonsplan for hele parken. Detaljplan for fase 1 og planteliste.
mangler.

LARK har svart ut tilbakemeldingene i et eget dokument, oversendt på
møtet. Det kommunen etterspør vil bli gjort i forbindelse NS3420
beskrivelsen.

Postbeskrivelser til
anbud

Sørum kommune skal legge etableringen av Fase 1 av parken på anbud.
Det er viktig at det skilles mellom Fase 1 og 2. For fase 2 er det ikke nødvendig
med en mer detaljert beskrivelse enn det funksjonsbeskrivelsen gir nå.
Fase 1
Til Fase 1 må det leveres postbeskrivelser i henhold til NS3420
For Fase 1 skal det beskrives skjøtsel 3 år fra etablering (iht. NS3420 ZK - Skjøtsel
og drift av park- og landskapsområder)
.
•

Lekeplassutstyr: Lekelandskapet må beskrives detaljert i
postbeskrivelsene, men det kan ikke stå navn på produsenter. Det er ok
å benytte illustrasjonsbilder, om det det legges til «om denne eller
tilsvarende».
Barne- og ungdommens kommunestyre (BUKS) sine ønsker må inn:
tårn, sklie og hengebro, klatrestativ/muligheter
Beskrivelsen må inkludere om lekeapparatene at må tilstrebe å være
vedlikeholdsfrie og varige

•

Planter
Planteliste vil bli utarbeidet.

•

Avgrensing belegg av støtsand/fallsand og vegetasjon
Det må være en avgrensing, og LARK beskriver en løsning for dette.

•

Avfallsdunker
Søppelkasser bør tegnes inn plassert som forslått av LARK på møtet: ved
inngang, ved lekeapparater og ved benk - 3 stykker totalt. Kommunen
har ingen standard på typen avfallsdunker i parker og lekeplass, men
det bør legges inn en beskrivelse om at den skal være solid, med tanke
på mulig hærverk. Erfaringsmessig blir avfallsdunker og møblement
flyttet på.

•

Belysning
Vi skal beholde veibelysningen ca. der den står. Tremastene skal byttes
ut til master som er identiske med de som er benyttet i Linjekvartalet.
Og kablene skal selvfølgelig legges i bakken.

Fase 2
Fase 2 vil bli etablert på en senere tidspunkt, og det kan bli aktuelt med
tilpassing/forandringer. Det blir å regnes som et grunnlagsdokument. Det er
derfor ikke behov for postbeskrivelser for Fase 2.
Funksjonsbeskrivelsen for Fase 2 kan stå slik den gjør uten ytterlige revidering,
men den må leses korrektur på. Punktet om stilisert tørrbekk/bekkeløp kan
gjøre enda mer generell, og inkludere omtale av at kan benyttes for
overvannshåndtering

Annet
•

Videre fremdrift

Navn på produsenter, som Monstrum, må fjernes fra
Illustrasjonsplanene.

Frist for innlevering er satt til 14. mars. Om mulig, sendes gjerne plantelisten til
kommunegartner før, for gjennomgang.

