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FORSLAG OM SKATEBOARDRAMPE I BYDEL GRÜNERLØKKA  
 
Saken var oppe til behandling på møte i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 13. oktober 
2009. 
 
Komiteens flertallstallsinnstilling (1 A, 1 SV, 1 H, 1 V, 1 F): 
Bydelsutvalget i Bydel Grünerløkka ser meget positivt på ønske om å bygge en skaterampe på 
Grünerløkka. Bydelen ønsker å bidra aktivt med å finne en egnet tomt for plassering av 
skaterampe på midlertidig eller på mer permanent basis. Dette er et positivt bidrag til å gi barn 
og unge på kort sikt et godt fritidstilbud uten store økonomiske kostnader for kommunen. 
Bydelsutvalget henstiller til Friluftsetaten om å legge forholdene til rette for dette.  
 
Komiteens mindretallsinnstilling (1 R): 
Viser til søknad fra Magnus Drogseth datert den 21. april 2009 og svar fra Friluftsetaten datert 
den 9. juni 2009. Bydelsutvalget deler ikke Friluftsetatens vurdering og begrunnelse for å 
avslå søknaden.  
 
Bydelsutvalget i Bydel Grünerløkka ser meget positivt på ønske om å bygge en skaterampe på 
Grünerløkka. Bydelen ønsker å bidra aktivt med å finne en egnet tomt for plassering av 
skaterampe på midlertidig eller på mer permanent basis. Dette er et positivt bidrag til å gi barn 
og unge på kort sikt et godt fritidstilbud uten store økonomiske kostnader for kommunen. 
Bydelsutvalget ber Friluftsetaten om å legge forholdene til rette for at planarbeidet kan starte 
innen utgangen av 2009.  
 
De fleste av de plassene som nevnes i brevet fra Magnus Drogseth til Friluftsetaten anser 
Bydelsutvalget som godt egnet til skaterampe. Men vi anser at Kuba området er best egnet for 
en slik rampe inntil et mer permanent anlegg kan etableres. 
 
I planarbeidet med Nedre Foss park anmoder Bydelsutvalget Friluftsetaten om å planlegge inn 
en skatepark som en del av parken. 
 



GRÜNERLØKKA 

 
 
Sak 18/09 Forslag om skateboardrampe i Bydel Grünerløkka 
 
Forslag fra Rødt: 
 
Innstilling til Bydelsutvalget fra OMK: 
Viser til søknad fra Magnus Drogseth datert den 21. april 2009 og svar fra Friluftsetaten datert 
den 9. juni 2009. Bydelsutvalget deler ikke Friluftsetatens vurdering og begrunnelse for å 
avslå søknaden.  
 
Bydelsutvalget i Bydel Grünerløkka ser meget positivt på ønske om å bygge en skaterampe på 
Grünerløkka. Bydelen ønsker å bidra aktivt med å finne en egnet tomt for plassering av 
skaterampe på midlertidig eller på mer permanent basis. Dette er et positivt bidrag til å gi barn 
og unge på kort sikt et godt fritidstilbud uten store økonomiske kostnader for kommunen. 
Bydelsutvalget ber Friluftsetaten om å legge forholdene til rette for at arbeidet kan starte 
innen utgangen av 2009.  
De fleste av de plassene som nevnes i brevet fra Magnus Drogseth til Friluftsetaten anser 
Bydelsutvalget som godt egnet til skaterampe. Men vi anser at Kuba området er best egnet for 
en slik rampe inntil et mer permanent anlegg kan etableres. 
 
I planarbeidet med Nedre Foss park anmoder Bydelsutvalget Friluftsetaten om å planlegge inn 
en skatepark som en del av parken. 



Brev til friluftsetaten
mai 12, 2009 
Tillatelse til å bygge ramp på Grünerløkka 

Bygge ramp på Grünerløkka 
 

Jeg henviser til telefonisk kontakt 21.4.2009 da Tore Næss og jeg ble enige om at jeg skulle 
sende en mail. Jeg ønsker å bygge en ramp på Grünerløkka fordi jeg skater og bor der. Det er 
mange som bor og ferdes på Grünerløkka som skater. Skating passer for alle, er gratis, bidrar 
til økt bruk av friområder og gir folk god mental og fysisk helse. Jeg ber med dette om 
tillatelse til å bygge en ramp på et av friområdene på Grünerløkka og en uttalelse om hvor 
dette kan gjøres. Om mulig også finansiering. Jeg er interessert i å komme fort i gang med 
byggingen sånn at den kan tas i bruk så fort som mulig. 

Jeg ser for meg å bygge en ramp som passer de fleste, fra nybegynnere på barneskolen til 
erfarende 40-åringer og besteforeldre. Denne vil kreve et område på maks10×10 meter. 
Foreløpig er jeg motoren i prosjektet, men jeg har mange venner og bekjente som er meget 
interessert og som ønsker å bidra til bygging og noe betaling. 

Argumenter 
Det er mange gode argumenter for å legge en ramp på Grünerløkka. Vulkan-senteret, Dansens 
hus, Foss videregående skole, Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo, Kunsthøyskolen, flere 
skatebutikker, studentsiloen, snowboard-railer, Elvebakken skole, klubben Blå, Hausmania og 
mange andre kreative miljøer finnes i området rundt Grünerløkka. Dette er miljøer som typisk 
trekker til seg folk som skater. Rampen vil være meget populær. 

Eneste ramp innenfor Ring 2 
I dag finnes det så vidt jeg vet ikke en eneste ramp innenfor Ring 2 og ingen innenfor Ring 1. 
Denne rampen vil gi Oslo en sentral ramp. Den vil være godt forbundet med 
kollektivtransport. Trikk 11-12-13 og buss 20-30-34-54 vil gjøre rampen meget tilgjengelig.  

Kriminalitet. 
De siste årene har hasjsalget på Grünerløkka økt og brutal kriminalitet som væpnet ran, 
knivstikking og overfallsvoldtekter har blitt mer vanlig. Særlig langs elva. En ramp her vil 
bidra til økt trafikk i og bruk av området og dermed begrense kriminaliteten dagtid som 
kveldstid. 

Lokalisasjon 
Idrettsområdet Grünerløkka ballplass ved Kuba parken er et yppelig sted for en slik ramp. 
Plassen er allerede godt besøkt og bidrar til et positivt miljø. Plassen er stor nok til å få plass 
til en ramp uten at det vil påvirke de eksisterende banene eller pingpong bordene. I tillegg 
passer en ramp her godt inn i kommunens plan om å ha et godt kultur- og aktivitets tilbud 
langs Akerselva. Den vil i et lenger tidsperspektiv være en fin plass å ta en pause på veien fra 
Voldsløkka-skatehall til Olafia-skatepark. 

Andre steder rampen kan bygges 
Belona tomta 

http://skateboardramp.wordpress.com/2009/05/12/brev-til-friluftsetaten/


Kubaparken / Gasstomta 
Ved minigolfen 
Nedenfor siloen, der railene står om vinteren 

Med vennlig hilsen 

Magnus Drogseth 

 






