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KOMMUNEDIREKTØRENS INNSTILLING:
1) Det etableres skatepark midlertidig på tomt ved Rundetårnet. Skateanlegg som allerede
er i kommunenes eie flyttes fra nåværende plassering.
2) Plassering sees i sammenheng med prosjekt «Fra parkering til park».
3) Mer permanent skatepark legges til Ravnanger. Tomt avsettes til dette formål hvis
kostnader tillater en utbygging.
4) Det inngås intensjonsavtale med Askøy Rulleklubb.
5) Idrettsrådet i Askøy og styret i Ravnanger Idrettspark får saken til vurdering når
nærmere utredning er gjennomført.
6) Anlegget søkes finansiert med eksterne midler.

SAMMENDRAG
På bakgrunn av vedtak i kommunestyret 17.06.21 er det utredet mulighet for skateparker på
Askøy. Det er tatt utgangspunkt i skateanlegg i Lynghaugparken i Fyllingsdalen. Det er funnet
to aktuelle lokasjoner for skateanlegg av denne størrelse, og det er også angitt mulige
plasseringer for anlegg av mindre størrelse. Askøy kommune har også en elementbasert
skaterampe i kommunens eie. Denne er flyttbar og kan etableres som en midlertidig løsning.
Hensyn til støy fra anleggene er viktig parameter i valg av plassering.
Avgjøres av: K
Behandles i følgende utvalg: UOL, UTM, F
Videre saksgang:
Vedtak sendes tilbake til Kommunedirektør for oppfølging.

Saksopplysninger:
Kommunestyret har i sak 50/21 bedt om utredning av skatepark som del av vedtak knyttet mot
Erdal barne- og ungdomsskole. Vedtakets punkt 5, som omhandler skatepark, viser til at
utredning også skal gjelde andre aktuelle lokaliteter. Utredning legges derfor frem som egen
sak.
Vedtak:

Anlegg Lynghaugparken
Lynghaugparken sitt skateanlegg er ca. 800m2
Bergen Kommune oppgir at prosjektering og utførelse landet på ca. 6mill eksl. mva. for selve
skateparken. Resterende grøntarealer i parken kommer i tillegg.
Betongpark AS var utførende. Dette var eneste tilbyder pga. Covid-19, de andre potensielle
utførende er i Sverige/Danmark. Planlegger var Aktiv Park.
Tekst og bilde: fra nettside Bergen Kommune: Lynghaugparken i Fyllingsdalen.

Bilde: Fra brettstedet.no; Lynghaugparken.

Andre anlegg
I Sandviken er det bygget noe som kalles flowpark på ca.500m2. Dette er også et skateanlegg,
og ligger tett opp mot boliger. Det er laget en utredning for støysoner som ligger til grunn for
antatt påvirkning på naboer, og det utføres målinger i etterkant for å få bekreftet faktisk
støynivå. Det er gjennomført tiltak hos noen naboer som var innenfor støysone/ tiltakssone
allerede ved planlegging. Om målinger viser at støynivå fortsatt er for høyt, vil en støyvegg/
skjerm være aktuell. Lydmålinger og vurdering av tiltak er en dialog mellom Bergen Kommune
og aktuelle naboer.
Bilde: Fra nettside Bergen Kommune: Flowpark i Sandviken ved Støletorget.

Anlegg på Askøy
For et skateanlegg på Askøy tilsvarende Lynghaugparken er det tatt utgangspunkt i størrelse på
800m2. Det er også mulig å tenke seg mindre anlegg som et supplement til ett større anlegg.
Dette som en økning av tilbud spredt på flere steder. Størrelse på mindre anlegg må utredes /
avklares ift. tilgjengelig plass.

Litt om støy – generelt:
Som angitt for anleggene i Bergen Kommune, så er støy en mulig begrensing for bygging av
skateanlegg. «Støy» defineres av lyder fra anlegget som rullelyder og «smell» fra brett som
faller. Stemmer (roping, snakking etc.) er ikke dekket av lovgivning knyttet til støy. Naboloven
regulerer dette forholdet, og naboer kan klage på støy som følge av denne type anlegg. Om
støymålinger bekrefter at støynivå overskrider terskel for det som er tillatt, kan eier av anlegget
pålegges å fjerne eller stenge anlegget. Avklaringer rundt støy er derfor en viktig parameter i
planleggingsfasen.
Premissene som er valgt for etterfølgende alternativ er følgende:
a) Nærhet til skoler, fortrinnsvis ungdomsskoler, slik at skatepark kan inngå i del av
nærmiljøanlegget og ligge der ungdom likevel ferdes.
b) Sentrumsutvikling/ fortetning
c) Transport / adkomst ift. kollektivtilbud.
Alternative plasseringer for skatepark:
1) Myrane; Som del av utviklingen på Myrane kan det vurderes etablert skatepark som del
av grønn-struktur / utomhusområdet mellom ny idrettshall og Kleppestø
ungdomsskole. Området skal utredes med aktivitetssoner, men prosjektering er ikke
startet. Det kan derfor være en mulighet å tillegge en skatepark til dette utomhusområdet, og som en del av en utomhusplan som skal utarbeides ifb. idrettshallprosjektet. Arealet vil kunne håndtere en skatepark på 800kvm. Det legges til grunn at
denne type aktivitet kan innlemmes i arealet, men dette må kontrolleres ift støy og øvrig
planlagt bruk. Siden arealet er mellom større bygg, kan dette bidra til støyreduksjon.
Kleppestø/ Myrane ligger innenfor område som anses som sentrumsutvikling, og vil ha
nærhet til flere skoler. Knutepunktet for kollektivtransport på Kleppestø kai gir gode
bussforbindelser fra hele Askøy. Etablering av anlegg i Myrane vil måtte følge øvrig
fremdrift i byggeprosjekter, og det er derfor noen år frem før skateanlegg her vil kunne
realiseres.
Utklipp fra kart – med angivelse av ca 800m2:

2) Ravnanger idrettspark; Grusplass ved fotballbane kan vurderes benyttet til et større
anlegg. Arealet benyttes i dag til parkering, og det er uklart om parkeringskrav for
idrettsområdet er dekket uten disse plassene. Det bør pr nå påregnes behov for å finne
og opparbeide erstatningsareal for parkering. Løsninger og kostnader ved å etablere
erstatningsareal for parkering er ikke utredet. Ravnanger er definert som lokalsenter og
dermed et prioritert område for utbygging. Idrettsparken ligger tett på hovedaksen
nord-sør, og adkomst med kollektivtransport anses som gode. Plassering ved
fotballbane er på et lavere nivå enn tilstøtende idretts-bygninger, og bygningene antas å
kunne fungere som støyskjerming mot boligområder. Området ligger i drikkevannssone, og byggefase må ta hensyn til dette. Området er i kommunens eie og er regulert til
offentlig formål. Utredning og bygging av skatepark her krever ikke reguleringsendring.
Det er heller ikke andre byggeprosjekt som er til hinder for fremdrift. Beliggenhet i
nedslagsfelt for drikkevann kan påvirke bygge-kostnader, men dette må sees på i
utredninger.
Utklipp fra kart – med angivelse av ca 800m2:

3) Erdal – plan 492 for nye skoler: Arealet egner seg ikke til et større skateanlegg, da
området ligger tett opp mot bebyggelse. Det er også et ønske fra Erdal IL om å få utvide
området med ekstra fotball-bane, så tilgang på areal for stor skatepark er noe begrenset.
Det kan likevel vurderes et mindre anlegg her, og dette vil bli vurdert videre som del av
utforming av utomhus-område i pågående skoleprosjekter. Det er uklart om det er
behov for støyskjerming for skatepark i dette området, men det anses som sannsynlig.
Erdal sin sentrumsutvikling er planlagt der som dagens barneskole er plassert, og ikke i
området som det nå planlegges ny skole samt utvidelse av ungdomsskole. Området
ligger ikke langs hovedkollektiv-aksen.

Plangrense Plan 492:

4) Fauskanger barne- og ungdomsskole: Et mindre anlegg kan plasseres på grusplass ved
siden av fotball-bane. Avstand til boliger og behov for støyskjerming må sees på.
Fauskanger er ikke et av områdene som planlegges for fortetning, men et mindre anlegg
vil kunne være et «løft» for skoleanlegget og området.
Utklipp fra kart; Plassering ved Fauskanger barne- og ungdomsskole.

5) Florvåg – i nærhet til Florvåg skole: Kommunene har et areal tilgjengelig som ikke er i
bruk. Et mindre anlegg kan evt. etableres her, men pga. kort avstand til boliger vil det
sannsynligvis også bli påkrevd at anlegget bygges inn / støy-skjermes. Florvåg er et
nærsenter og er definert som fortettingsområde. Buss-/ adkomstforhold er gode.
Utklipp fra kart; Plassering Florvåg.

6) Herdla Fort: Herdla Fort har arealer til å kunne etablere et større anlegg, men er ikke i
nærhet til ungdomsskole eller øvrig skole/ idretts-anlegg. Plassering er ikke i område
som er planlagt som fortetting / sentrumsutvikling, og kollektivtransport anses ikke som
optimal for ungdommer som skal benytte anlegget.
7) Kleppestø-kaien, plassering på utsiden av Rundetårnet: Som et tilleggs-alternativ til
skatepark i støpt betong, kan man også velge å benytte skaterampe som ble kjøpt til ny
Kleppestø Barneskole. Skaterampen ble ikke benyttet ved Kleppestø barneskole da man
ikke klarte å ivareta støykravene der. Deler av skaterampen er plassert midlertidig på
Kleppestøkaien, som del av sommeraktivitet for sommeren 2021. Plassering av
skaterampe sees i sammenheng med prosjekt «Fra parkering til park». Kostnadene for
skateanlegget blir i praksis flytting av rampen, samt muligens noe støping av
fundamenter / fester. Arealet vil også ha behov for asfaltering, men vil ellers være klart
for etablering av skateanlegg. Størrelse på anlegget er ca 5 x 13m, litt avhengig av
hvordan man velger å plassere de ulike elementene.
Utklipp fra kart med angivelse av mulig plassering:

Tegning av skaterampe:

Vurdering:
Myrane og Ravnanger er de mest aktuelle lokasjonene for et stort anlegg. Myrane har allerede
pågående prosjekt, hvor det skal utarbeides en utomhusplan. Planen skal inneholde en felles
grønnstruktur mellom byggene og det skal etableres aktivitets-soner. Fremdrift for etablering
av skatepark i dette området er avhengig av at bygging av både ny Askøy VGS og ny Idrettshall
er ferdigstilt. Det er derfor noen år frem til et anlegg her kan stå ferdig.
For anlegg ved Ravnanger Idrettspark er det ikke andre pågående prosjekt eller avhengigheter
som vil påvirke fremdrift på samme måte. Beliggenhet i nedslagsfelt for drikkevann må
hensyntas i byggefase og evt med avbøtende tiltak. Løsninger og kostnader må utredes. Hvis
det tilkommer krav om å etablere erstatningsparkering for plasser som fjernes, så vil dette gi en
kostnadskonsekvens. En eventuell kostnad for erstatnings-parkeringer må også utredes. Her vil
en parkeringsanalyse kunne utføres for å avklare om parkeringsdekning er tilstrekkelig ift.
gjeldende plankrav, slik at opparbeiding av parkeringsplasser kan unngås.
Askøy Rulleklubb er interessert i en plassering på Ravnanger, og har sagt seg villig til å
gjennomføre et prosjekteringsoppdrag for egen regning for å finne løsninger og kostnader.
Dette forutsetter at Askøy Kommune vedtar at tomten kan benyttes til formålet skateanlegg. En
intensjonsavtale kan inngås etter politisk vedtak.
Følgende ble fremsendt til Askøy Rulleklubb:

Kommunaldirektøren ønsker å forespørre Rulleklubben om de ønsker at det skal anlegges et
anlegg på Ravnanger Idrettspark, nærmere bestemt på grusplassen ved siden av
kunstgressbanen og Askøy Forum. (Markert med rødt kryss)



Prosjektering av anlegg inkludert alle avklaringer (hensyn til drikkevanns-sone etc.)
utføres og bekostes av Rulleklubben. Dvs at Rulleklubben må engasjere rådgivere til å
tegne og beregne en komplett løsning. Kalkyle, evt tilbud fra utførende, må foreligge.







Det forventes en kostnadsdeling også for å bygge anlegget. Det legges til grunn en
totalkostnad for anlegget på maks 6 mill minus prosjekteringskostnad, basert på
kostnadene for anlegget i Lynghaugparken. Fordelingsnøkkel for kostnadsdeling kan
gjerne antydes av Rulleklubben.
Askøy Kommune kan ikke forplikte seg til å bygge anlegget / delta i finansiering nå.
Dette må håndteres som egen sak når prosjektering er utført og kostnader er avklart.
Kostnad for prosjektering av anlegget er således en kostnad for Rulleklubben, som ikke
nødvendigvis ender i et byggeprosjekt (er en risiko).
I praksis inngår vi en intensjonsavtale med Rulleklubben, og det er dette som da vil stå i
innstillingen.

Hvis dette er akseptabelt for Rulleklubben, så bes det om et skriftlig notat/brev der dette
bekreftes. Dokumentet må være signert av en med signeringsfullmakt, og som har rett til å
disponere Rulleklubbens midler på denne måten.
Saken skal leveres snarlig, og om vi skal endre innstilling må dette håndteres rask.
Det bes om at svar er avklart senest tirsdag 12.10.21 (Enten avslag på overstående, eller at
dokumenter som forespurt er mottatt.)
Dette anlegget vil kunne motta spillemidler.
Svar fra Askøy Rulleklubb, med bekreftelse, ligger som vedlegg.
Folkehelseperspektiv:
Aktivitet gir god folkehelse, og alternative aktiviteter til de mer organiserte idretten vil være et
viktig tilbud til barn- og unge. Skate-anlegg er noe som har blitt etterspurt fra Askøy rulleklubb,
som er en skate-klubb på Askøy. For at skateanleggene skal kunne benyttes, er det viktig at
disse plasseres slik at de er mest mulig tilgjengelige. Det bør likevel vurderes de-sentraliserte
anlegg slik at man ikke bygger «alle» aktivitets-tilbud på samme sted. Dette for at folkehelsetilbud ikke skal være avhengig av at man bor sentrumsnært.
Økonomi:
Basert på kostnader for Lynghaugparken, vil anslått kostnad for prosjektering og bygging av et
tilsvarende anlegg koste 6mill. Kostnader for anlegget i Sandviken er ikke oppgitt, men antas å
være noe mindre. Det må tas forbehold om grunnforhold på det enkelte sted, og mulig
kostnadsøkning forbundet med dette.
Kostnader for eventuell støyskjerming tilkommer.
Kostnader for mindre anlegg er ikke vurdert, dette er avhengig av størrelse.
Ved å benytte allerede innkjøpte skateanlegg tiltenkt Kleppestø Barneskole, og flytte
skateanlegg som allerede er plassert på Kleppestøkaien, vil kostnader i hovedsak relatere seg til
flytting og montering av elementer samt asfaltering av arealet.
For plassering av anlegg på Ravnanger, forventes det en kostnadsfordeling med Askøy
Rulleklubb basert på korrespondanse. Kostnadsfordeling må avklares etter utredningsfase.
Utredningsfase bekostes av Askøy Rulleklubb. Det vil for en plassering på Ravnanger kunne
tilkomme kostnader for å hensynta nedslagsfelt for drikkevann, samt kostnader for erstatningsparkeringer.
Vedlegg:
1) Signert brev fra Askøy Rulleklubb

Kleppestø, 05.10.21
Eystein Venneslan
kommunedirektør

Arnstein Øvsthus
Kommunalsjef teknisk

