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• TAKPLAN

Dette dokumentet redegjør for
hvordan Sterudkvartalet integrerer lek
i planen.
Krav til:
- Uteoppholdsarealer
(ca. 3750 m2 hvorav lek ca. 1000m2
med nærhet til bolig)
- Kvartalslekeplass ( ca. 1500 m2)
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SITUASJONSPLAN

• BAKKEPLAN
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LANDSKAPSPLAN •

LEK

Felles utearealer skal opparbeides for lek og opphold for ulike
aldersgrupper og funksjonsnivå. Det sikres uteoppholdsareal/
parkareal for boligene med leke- og oppholdsmuligheter for barn og
unge.

SAMLET FELLES
UTEOPPHOLDSAREAL
1548m2 Lekeareal på bakkeplan
(ekskl. 2.5m fra veggliv / min. bredde10m)

1280m2 Lekbart på takene
Elementer av lek
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DAGEN S TRADISJO N ELLE
LEKEAREAL

EKSEM PLER:

KO M M EN TARER:

M O N O TO N T:
• Dårlig mangfold av lekne
elementer
• Dårlig mangfold av materialer
• Dedikert til en begrenset
brukergruppe

SVAKT LAN DSKAP:
• Dårlig landskapsintegrasjon
• Lite til ingen naturlige elementer
(planter, trær, busker ...)
• Krever et att landskap

Krav:
M inimum lekeareal:
Bolig 1000m2 +
kvartalslekeplass
1500m2

KO M PAKT:
• Støykonsentrasjon
• Dår lig eksibilitet over tid

IN TEGRERTE O G PEDAGO GISKE
LEKEAREAL

EKSEM PLER:

KO M M EN TARER:

M AN GFO LD:
• Stort mangfold av lekne elementer
og lekne rom
• M angfold av materialer
• Tilpasset til et stort utvalg av
brukere som er mer inkluderende
• Spontan og pedagogisk lek
LAN DSKAP:

Potentsial for lek:
2828m2
1548m2 på terreng
1280m2 på takene

• God landskapsintegrasjon
• O mfatter natur (planter, trær,
busker ...)
• Kan tilpasse seg terreng og klima.

O M FATTEN DE:
• M er kreativt for barn
• M angfold av rom, sol /
skyggeforhold osv.
• Stedspesi kk (mindre gener isk)
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EKSEM PEL PÅ 10 STEDSSPESIFIKKE
LEKN E IN TERVEN SJO N ER
Helling: vannlek

Spiselige vekster

Gårdsplass: husker

Helling: sklie

Trær: hengende tau

Sti: kunnskapslek

Vannhage: vannlek

Fasade: vertikal lek

Taklandskap: aktiv lek

Gårdsplass: kupert terreng for lek
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En vanlig lekeplass konsentrerer alle lekne
elementer i en generisk sone:
Sonen blir eksklusiv for utvalgte lekne aktiviteter.
Men det tillater ikke et bredere spekter av
bruksområder, og integrerer heller ikke natur og
grønne elementer, noe som ofte resulterer i en
kunstig lekeplass som foreldre bare besøker for
enkelhets skyld.
Sterudkvartalets lek-modell; en lekeplass integrert i
landskapet:
Prosjektet kombinerer 1875m2 på bakken og
1280m2 på takene til ‘potensiale for lekearealer’.
Disse utearealene bør utformes med tanke
på lek. Dette betyr at det her skal være lekne
innstallasjoner integrert i designet.

Vi kan dele ‘potensialet for lek’-områdene i tre
deler:
1 Lekne installasjoner
Hvert område skal inneholde lekeapparater
som sklier, hengende elementer, balanserende
elementer, vannfunksjon, sandkasser, kunstige åser,
etc.
Disse elementene skal være stedsspesifikke; sklier
der terrenget synker, tau og stolper i nærheten av
trærne, vannkaskader der landskapet tråkker ned
osv.
For eldre barn og voksne vil det være bordtennis,
overflater for ballspill, sportselementer og sosiale
møbler. Innstallasjonene vil være av naturlige
materialer med tilhørende fargepalett av naturlige
farger.
De lekne installasjonene skal oppmuntre til sosial
lek, fysisk aktivitet og stimulere alle sansene, samt
utfordre de motoriske ferdighetene til barn i alle
aldre og funksjonsgrupper.
2 Lokal komfort og beplantning
Utformingen av området rundt de lekne
installasjonene vil tilby opphold i solrike områder,
rik variasjon i beplantning og plantehøyde for å
skape flere nisjer, og skape attraksjoner for flere
aldersgrupper og funskjonergrupper på samme
sted. Planting og landskapsdesign skal være relatert
til lekne installasjoner.
3 Lek- og kunnskapslandskap
Frukttrær, insekthotell, prydgress og frukthager
bidrar til at lekenhet blir like mye en grønn lunge
som en funksjon for lek og læring. Bruken av
gårdsplasser for å plukke epler og dyrke egne
tomater gir eierskap og tilhørighet til nabolaget, og
oppmuntrer til felles arbeid og samlinger.
Steder for å spille
Lekne installasjoner for småbarn er plassert på
solfylte deler av gårdsplassene, i kort avstand fra
hjemmet. Lekeområder for eldre barn er etablert i
kvartal inkludert passasjer og lommeparker. I tillegg
er det gode oppholdsplasser i umiddelbar avstand
fra planområdet, som Kirkerparken, Verket eller
spesielt Nesparken på en 4-minutters spasertur.
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LEK - BASARTAKET

Innspill til kommunens arbeid med
lek i Moss sentrum.
Vi har sett på Moss sentrums
lekearealer og tilbud på overordnet
nivå, og hvordan Basartaket kan sees
på i en videre utvikling.
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EKSISTEREN DE LEKEPLASSER
O G REKREASJO N SO M RÅDER

GAN GAVSTAN DER
LEKEPLASSER
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FO RBIN DELSER
M ELLO M IN N SJØ O G FJO RD

BASARTAKET LEKEPLASS &
TRYGG FO RBIN DELSE TIL
N ESPARKEN

VERKET

VERKET
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BASARTAKET
LEKEPLASS ?

N ESPARKEN
KIRKEPARKEN
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BASARTAKET EKSISTERENDE
FORHOLD

BASARTAKET ANALYSE

TILGJENGELIGHET
Tilgang til Øvre torg gjennom trapper
Tryggeste rute mellom Dronningens gate og Nesparken
PLASSERING
Sentral beliggenhet
MORFOLOGI
Flatt terreng
Sjenerøse dimensjoner
Plantet med trær av stor interesse
Sør-vest orientering
KOMFORT
Solrik orientering og skygge
Delvis beskyttet mot vinden
Beskyttet mot støy
Trygt for barn

1550M2
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EN TRYGG KO BLIN G TIL
N ESPARKEN + SO SIALE
LEKN E AKTIVITETER FO R
UN GDO M M EN E
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BASARTAKET
AKTIV LEN KE

N ESPARKEN
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