Ravinen kultur og familiesenter

Historikk og tidligere vedtak
28.08.19 PS 19/64 - Vedtak:
•

Ravinen kultur – og familiesenter skal utvikles basert på en bred og dekkende brukermedvirkning, som tar utgangspunkt i de roller og ansvar som er beskrevet i Rælingen kommunes
kvalitetssikringssystem for byggeprosjekter, samt i denne sak.

•

Før kontrakt signeres for gjennomføring av byggeprosjektet, skal det fremlegges en ny sak hvor endelig omfang, kostnader og gjennomføringsplan fremkommer.

13.06.18 PS 18/45 - Vedtak:
•

Det bevilges 3 millioner kroner til planleggingsfasen for det konsept for kommunalt bygg i sentrum som ble vedtatt juni 2016, basert på at kommunen skal gjennomføre en såkalt designbuild konkurranse hvor kommunen selv ikke detaljprosjekterer prosjektet.

15.06.16 PS 16/46 - Vedtak:
•

Rælingen kommune går videre med planlegging av kommunalt bygg i sentrum, ved konseptalternativ 1.

•

Investeringsmidler avsatt til kommunalt bygg i sentrum i handlingsprogrammet 2016-2019 oppjusteres fra 80 til 139 millioner kroner. Etablering av prosjektet innebærer økte driftsutgifter
til renter og avdrag. Dette innarbeides i handlingsprogrammet 2017-2020.

•

Rådmannen gis fullmakt til å arbeide videre med de finansieringsmuligheter som er omtalt i saken, herunder salg av Aamodt ungdomshus og tilhørende tomtearealer. Utbyggingsretter
for leiligheter i sentrum, samt å arbeide videre med hvordan kommunenes samlede arealdisponering kan optimaliseres som følge av etableringen av nye arealer i sentrum. Dette med
formål om å realisere lavest mulig netto finansieringsbehov, slik som beskrevet i konseptvalgutredningen.

•

Rådmannen bes om å utrede påbygg av en tilleggs etasje innenfor rammen av konsept 1, for å skaffe god nok plass til lag, foreninger og eldreaktiviteter.

•

Plankomité for kommunale bygg i sentrum utvides med 2 medlemmer. Hanne Fjerdingby Olsen, som leder av komité for helse og sos ial, og Karoline Granerud, som leder av komité for
klima og miljø.

12.09.12 - Vedtak:
•

Utbyggingskonkurranse for planområdet A i kommunedelplan Fjerdingby med avgrensning som følger av vedlegg gjennomføres.

•

Utbyggingskonkurranse gjennomføres som skissert i konkurranseprogrammet.

•

Rådmannen legger funksjonen kommunale helsetjenester inn i konkurransegrunnlaget og iverksetter et utviklingsprosjekt for etablering av ny helsestasjon.

•

Rådmannen legger funksjonen bibliotek inn som et mulig prosjekt i konkurransegrunnlaget og utarbeider et beslutningsgrunnlag for vurdering av om biblioteket skal flyttes til nye lokaler i
Fjerdingby sentrum.

•

De som prekvalifiseres og gjennomfører konkurransen godtgjøres med kroner 150 000.

•

Til evalueringsutvalget for utbyggingskonkurransen velges de representanter som har deltatt i referansegruppen; Øivind Sand ( Ap), Heidi Kielland (Ap) og Per Kristian Solbak (Frp).

Av relevans for saken er også opsjonsavtalen med Fjerdingby sentrumsutvikling AS, som ble behandlet i PS 47/16, og saken om k ostnadsfordeling for infrastruktur i Fjerdingby, som ble
behandlet i PS 30/18.

Hvorfor Ravinen?
Overordnede premisser for prosjektet (PS 19/64)
Sentrumsutvikling
• Ravinen skal være en katalysator for realiseringen av sentrum på Fjerdingby
Møteplass
• Bygget skal være en arena for aktiviteter og skape liv og besøkende til torgområdet gjennom hele døgnet
Omfang og utforming av bygget
• Ravinen er ikke et kulturhus, men et kommunalt bygg med en nøktern og hyggelig utforming. Funksjoner skal
utformes på en mest mulig arealeffektiv måte med stor grad av sambruk. Ravinen kommer i tillegg til andre
lokaler, f.eks skoler, som fortsatt kan brukes av lag og foreninger, musikkgrupper m.fl.

Forholdet mellom familiesenter og kulturlokaler
• Helsestasjonen, bibliotek og kulturskole er de virksomheter som genererer flest besøkende. Helse og kultur er
sidestilt og har lik prioritet.

Innhold i Ravinen
Endringer i prosjektet, mars 2020
Boliger på taket av Ravinen utgår (28 leiligheter)
• Vanskelige grunnforhold gir en dyr parkeringskjeller. Siden boligene har behovet for kjelleren er lønnsomheten i
boligprosjektet dårlig, og det er sannsynlighetsovervekt for at det ikke vil bli realisert. Oxer eiendom har bekreftet at
de ikke vil gå videre med boligopsjonen gitt gjeldende kostnadsbilde for kjelleren.
• Det innstilles derfor på å redusere risikoen ved at det ikke tilrettelegges for boliger i Ravinen. Siden det hovedsakelig
var boligene som hadde behov for parkeringskjeller blir det følgelig ikke parkeringskjeller for Ravinen sin del heller.
Annen virksomhet
• Legesenter og fysioterapi flyttes inn i den ene boligetasjen (som blir tilgjengelig når det ikke blir boliger)
• Merkostnad på 25 millioner, men gir en mulighet for å unngå en investering på ca 35 millioner i Dovrebygget. Inkludert
ombygging på rådhuset vil besparelsen i realiteten utgjøre 15 års leiekostnader.
Kultur og familiesenter (ikke endringer men muligheter til forenkling som følge av ovenstående)
• Nye rom og funksjoner som skal tilrettelegge for at innbyggerne kan møtes og skape store og små opplevelser
sammen. Sambruk av arealer og funksjoner er essensielt. Ungdomshuset er f.eks ikke ca 160m2 her, det er på
nesten 1000m2!

Perspektiv fra torget/Marikollhallen

Perspektiv fra Marikollen skole

Perspektiv fra Øvre Rælingsveg

Uteområder

Gjeldende romprogram i Ravinen
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Helsestasjon inkl grupperom og treningssal
Bibliotek
Kafe/Bakeri (Garcon AS)
Fleksisal
Dansesal
8 musikkrom (Bandrom, slagverksrom,
ensemblerom, store/mellomstore grupper)
3 øveceller/sambruksrom
Kunstrom/Kreativt rom
Arealer for barnevognparkering,
garderober, lager og brukerservice
Ungdomshus
Arealer for barnevern
Arealer for PPT

Ravinen kultur og familiesenter skal invitere til
stor aktivitet fra morgen til kveld!

