Kunde: Ringsaker kommune

Mjøsparken, Brumunddal

Norconsult har ledet arbeidet med å utforme Mjøsparken, et stort offentlig
friområde i Ringsaker kommune.

Oppdraget

Norconsult be tildelt det prestisjefulle
oppdraget av Ringsaker kommune om å
utvikle Innlandets mest attraktive
offentlige friområde, Mjøsparken.
Beliggenheten nær Mjøsa, Mjøstårnet
(verdens høyeste trehus) og ny E6 gjør
området svært attraktivt i
byutviklingssammenheng. Oppdraget
omfatter å transformere den tidligere
tømmerindustritomta, Strandsaga, til å
bli en magnet for turister så vel som
kommunens egne innbyggere.
Løsningen

Mjøsparken har vært komplekst og stort
tverrfaglig oppdrag. Norconsult har
sammen med kunden, gjennom en tett
og god dialog, drevet idéutviklig av
parken. Et av våre fortrinn har vært god
lokalkunnskap og smidighet i med tanke
på kundens ønsker. Gjennom solide 3Dillustrasjoner og modeller har vi tidlig
visualisert løsninger for kunden, som
igjen har resultert i konkrete bestillinger
av detaljprosjektering.

Under prosjekteringen av Mjøsparken
har det vært et stort fokus på lysdesign
slik at parken også skal kunne brukes
når det ikke er dagslys. Belysningen er
planlagt i tett samarbeid med
landskapsarkitektene. En analyse av
parken har gitt en helhetlig plan,
samtidig som de ulike områdene har fått
sitt eget konsept. Dette har resultert i
god grunnbelysning for gangveier og
plasser, og spennende effektbelysning
på utvalgte steder.
Resultatet

Fra å være et totalt utilgjengelig område,
er Mjøsa og strandsonen nå gjort
tilgjengelig for publikum. Blandingen av
parkelementer, aktivitetssoner og
attraksjoner gjør Mjøsparken variert, og
til et spennende sted å besøke. Parken,
inkludert streetbasket, skateanlegg og
toalettanlegg samt lekeplassen er åpnet
for publikum, og det pågår fortsatt
arbeider med bystrand og
Skibladnerbrygga. Flere tiltak er under
planlegging, blant annet ny båthavn.
Publikums tilbakemeldinger har vært
strålende, og

Aktuelle fag og tjenester

Ansvarlig Søker (SØK Pbl), Arkitektur,
Bruer, By- og stedsutvikling,
Byggeteknikk, Elektroteknikk,
Forurenset grunn, Havneteknikk,
Hydrogeologi/ grunnvann,
Landskapsarkitektur, Ledningsanlegg
VA, Lysdesign, Miljørådgivning,
Overvannshåndtering/flomplaner,
Prosjektadministrasjon, Sportsarenaer,
Vei og gate, VVS- og klimateknikk
Nøkkeltall

Anleggets størrelse: 150 000 m2
Periode

2016 - pågående
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Mjøsparken fremstår i dag som et attrakttivt
turmål og rekreasjonsområde, slik
kommunen håpet på. Anlegget appellerer til
alle aldersgrupper, noe som har vært
grunnintensjonen i prosjekteringsarbeidet.
Det skal også etableres en ny
Skibladnerbrygge, noe som for første gang

vil gjøre det mulig for verdens eldste
hjuldampbåt å legge til i Brumunddal. Noen
av attraksjonene i Mjøsparken er:
Skøytebane Streetbasketbaner Skatepark
med bowl Lekeplass med vannlek
Petanquebaner med internasjonale mål
Sansehage Turstier Grillplasser Badebinge

Toalettanlegg Mange sittemuligheter
Badelagune med sandstrand og øy Rik og
mangfoldig beplantning, staudefelt Ny
Skibladnerbrygge Småbåthavn Hør
podcasten om Mjøsparken: Norconsult
Feature om Mjøsparken Artikkel om
Mjøsparken

