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Fra: Jannike Hovland <jannike.hovland@baerum.kommune.no>
Sendt: onsdag 22. desember 2021 13:42
Til: Kjell Seberg <kjell.seberg@baerum.kommune.no>
Emne: VS: Eiksmarka uteområde

Fra: Arthur Wøhni <arthur.wohni@baerum.kommune.no>
Sendt: onsdag 22. desember 2021 13:28
Til: Jannike Hovland <jannike.hovland@baerum.kommune.no>
Emne: VS: Eiksmarka uteområde
Via Eirik Bøe har jeg fått denne. Vi får ta en prat mht oppfølging
Fra: Kjersti Staveland <Kjersti.Staveland@lundhagem.no>
Sendt: tirsdag 21. desember 2021 14:19
Til: Arthur Wøhni <arthur.wohni@baerum.kommune.no>
Kopi: esp <esp@lsa.no>
Emne: RE: Eiksmarka uteområde
Flott, vi ser gjerne på dette sammen på nyåret 😊
Jeg sender deg en pdf som vi viste til Eirik Bøe og administrasjonen. Her presenterte vi en liten
analyse av Eiksmarka som sted med utfordringer og muligheter!
Denne jobber vi videre med, og skal oversende et komplett materiale med visualiseringer og
diagrammer for mulig torg og utbygging.
Litt av poenget med dette er se på sammenhengen med utearealer på Eiksmarka skole for å
skape et godt lokalmiljø med gode sosiale møteplasser og en sambruk mellom skolens utearealer
og Eiksmarka lokalsenter.
Tanken her er at samspill og sambruk gir samhold, og grunnlag for en god sosial bærekraftig
utvikling.
Dette er aktuelle tema uansett, men dersom vi kan komme med på pilotprosjektet hos NAL, så er
det mulighet for betydelig økonomisk og faglig støtte.
Jeg snakket akkurat med Måns Davidson hos NAL siden fristen er i dag. Det er foreløpig nok om
dere kan registrere interesse for å komme med i vurderingen ved å sende en mail i dag.
Kontaktinfo;
Måns Davidson

Fagrådgiver
Arkitekt MNAL
Tlf: 992 47 640
mda@arkitektur.no
Forslag til råtekst for NAL søknad;
Eiksmarka skole har en god grunnstruktur, men bærer preg av ad hoc løsninger uten en helhetlig
plan som ivaretar en strategi for utvikling, vekst og vedlikehold.
Uteområdet som i dag er grått og med et begrenset innhold, har enormt potensial for utvikling
som spiller videre på eksisterende kvaliteter, uten omfattende omlegginger.
En temporær brakke med 3 klasserom står «ulovlig» på 6. året og skaper uoversiktlige forhold i
uteområdet.
Regnvann renner uten styring på uteområdet og lager gjørme-forhold rundt alle kanter ved at
det oppstår naturlige tråkksoner, men som det ikke er tilrettelagt for.
Trafikken rundt skolen, sammen med foreldreparkeringen som kommer inn i skole/friluftsområde, skaper uoversiktlige og trafikkfarlige situasjoner.
På fritiden har ungdommen begynt å henge på senteret, og/eller klatrer på taket på skolen som
ikke tåler belastningen.
Her er mye å vinne på å gjøre smarte grep for å skape et inspirerende sted for egendrevet og
universelt tilgjengelig aktivitet!
Eiksmarkas befolkning er sporty og dugnads-engasjerte, og velviljen i lokalmiljøet er sterk –
Eiksmarka er klar for oppgradering!

Med vennlig hilsen / Best regards,
Kjersti

_
Kjersti Staveland
Arkitekt

lundhagem
filipstadveien 5 0250 oslo norway
t +47 23 33 31 50
m 47 45 22 37 47
lundhagem.no

From: Arthur Wøhni <arthur.wohni@baerum.kommune.no>
Sent: tirsdag 21. desember 2021 11:21
To: Kjersti Staveland <Kjersti.Staveland@lundhagem.no>
Subject: Re: Eiksmarka uteområde
Takk for innspill . Jeg har ikke fått sett på dette i detalj eller drøftet med plan . Men uansett så er
dette interessante innspill som dere gjerne må gå videre med . Så tar vi en samtale på nyåret
21. des. 2021 kl. 11:00 skrev Kjersti Staveland <Kjersti.Staveland@lundhagem.no>:
Hei Arthur,
Så flott at du ville se på dette interessante tilbudet fra NAL, Bufdir og
Sparebankstiftelsen!
Håper du har hatt anledning til å ta en titt.
Gi gjerne lyd om du skulle trenge noe mer fra oss.
(P.S. Fristen for å melde interesse er i dag)
Med vennlig hilsen / Best regards,
Kjersti
_
Kjersti Staveland
Arkitekt
lundhagem
filipstadveien 5 0250 oslo norway
t +47 23 33 31 50
m 47 45 22 37 47
lundhagem.no
On 17 Dec 2021, at 10:55, Eirik Trygve Bøe
<eirik.boe@baerum.kommune.no> wrote:
Hei igjen Arthur
Her er begge initiativtakerne Kjersti Staveland og Espen Pedersen
med på e-posten.
Beste hilsen
Eirik
15. des. 2021 kl. 10:11 skrev Kjersti Staveland
<Kjersti.Staveland@lundhagem.no>:

Hei Eirik,
Og takk for fint møte mandag!
Vi har nevnt ulike tilskudds løsninger for å kunne
realisere dette løftet på Eiksmarka.
Når det gjelder det ene tilskuddet fra NAL, så kommer
påmeldingsfristen snart (21. desember!)
Har du noen formening om hva som er beste
fremgangsmåte når det gjelder å komme i god dialog
med kommunen?
Er skolesjef, Siv Herikstad, leder for barn og unge,
Haakon Kvenna Veum, eller leder for forvaltning,
Alexander Klemp riktig instans i kommunen? Evt andre
veier inn?
Eiksmarka skole ved rektor Birgitte Moltubakk har
uttrykt støtte til tiltaket, men var usikker på veien videre
i forhold til kommunen…
Litt om dette tilskuddet;
Norske arkitekters landsforbund (NAL), Barneung-doms og familiedirektoratet (Bufdir) og
Sparebankstiftelsen søker kommuner til
prosjektet «Skoleanlegg for bærekraftige byer og
lokalsamfunn».
Hensikten med samarbeidet er å utvikle tre
pilotprosjekter for hvordan grunnskoleanlegg
kan planlegges og organiseres for å øke graden
av universell utforming og muligheter for
sambruk.
PILOTPROSJEKTENE
Pilotkommunene vil få inspirasjon og rådgivning
av NAL og Bufdir til å jobbe med bærekraftig
stedsutvikling, samordning av ulike funksjoner
og en utvidet forståelse av universell utforming
(fysisk og digitalt), slik at de kan sikre viktige
kvaliteter og bærekrafts-aspekter på sin
flerbruksskole.
Som pilotkommune kvalifiserer man til
prosjektstøtte på inntil 1 million kroner, som skal
kompensere for bruk av ekstra tid og ressurser.
Deltakelse i pilotprosjektet inkluderer årlige
nettverkssamlinger der man deler kunnskap og
erfaringer med de andre pilotprosjektene, både
underveis og i prosjektets sluttfase.

Kommunen må bidra med en egenandel
tilsvarende den økonomiske støtten som følger
prosjektet (1 million fra Sparebankstiftelsen).
PROSJEKTMÅL:
(Visjon)
Skoleanlegg for alle!
(Hovedmål)
Prosjektet ‘Skoleanlegg for bærekraftige byer og
lokalsamfunn’ omhandler universell utforming
og økt grad av sambruk for å oppnå bærekraftig
skoleanlegg med et inkluderende perspektiv.
Skoleanlegg som er universelt utformet vil kunne
benyttes av flere grupper i byer og
lokalsamfunn, og skoleanlegg som har flere
bruksområder vil ha større effekt av å være
universelt utformet fordi det er tilgjengelig for
alle.
(Resultatmål)
Prosjektet skal gjennom tre pilotprosjekter
frambringe eksempler som skal presenteres og
drøftes i en veileder, som et bidrag til økt
kunnskap. Kunnskap og erfaringer skal gjennom
pilotprosjektene tjene som pedagogisk
virkemiddel og gjennom seminarer og rapporter
åpne for fagmiljø og offentlighet.
(Samfunnsmål)
Prosjektet skal bidra til bedre skoleanlegg i
framtiden, som har til hensikt å øke muligheten
for sambruk og universell utforming for å oppnå
bærekraftige løsninger.
(Effektmål)
Prosjektet har som mål å videreutvikle og
forbedre prosesser i forhold til involvering av
brukergrupper, arbeidsmetoder. Det skal påvirke
den praksisen pilotkommunene planlegger,
programmerer og utformer sine skoleanlegg på,
slik at de blir mer inkluderende. Pilotprosjektene
skal gi kommunene rom og mulighet for faglig
utvikling, samt økt kunnskap om UU ved
gjenbruk av eksisterende bygningsmasse og
universell utforming. Prosjektet skal inspirere og
gi gode eksempler til andre kommuner.

Kriterier for utvelgelse av pilotkommuner:
Kommunen skal:
• transformere et eksisterende skoleanlegg
(bygg og uteområde). Med å transformere
menes om-, på- eller tilbygg av eller på et
eksisterende anlegg.
• ha høye ambisjoner for universell utforming,
sambruk og bærekraft.
• velge plassering og utforming av anlegg som
muliggjør samlokalisering og sambruk.
• være i tidlig planleggingsfase.
• ha avsatt midler til formålet i kommunens
budsjetter.
• være lokalisert på Østlandet (i de gamle
fylkene Østfold, Vestfold, Telemark, Buskerud,
Oppland inkl. Ringsaker kommune, samt Oslo og
Akershus).
Deltakende kommunen må forplikte seg til å:
• forankre prosjektet politisk.
• delta aktivt på nettverkssamlinger og andre
offentlige arenaer med ressurser fra
administrativt og politisk nivå.
• sette av ressurser for å nå prosjektets
målsetninger innenfor den gitte tidsrammen.
• sørge for bred medvirknings- og brukerprosess
med aktuelle interessenter, inklusive barn og
unge.
• bidra med en egenandel tilsvarende den
økonomiske støtten som følger prosjektet (1
million fra Sparebankstiftelsen).
…Og til slutt en oppløftende oversikt som viser midler
som Hvalstad fikk til sin oppgradering 😉 ;

Jeg legger ved dokumentene som tilhører denne
spesifikke utlysningen.
Tusen takk!
Med vennlig hilsen / Best regards,
Kjersti

_

Kjersti Staveland
Arkitekt

lundhagem
filipstadveien 5 0250 oslo norway
t +47 23 33 31 50
m 47 45 22 37 47
lundhagem.no

