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Kunstgressløkker ved Rønvik og Saltvern skoler
Forslag til innstilling
1. Rønvik og Saltvern kunstgressløkker realiseres i 2015 innenfor en ramme pr løkke på kr 1.1
mill. inkl. mva. Samlet for begge løkkene kr. 2.2 mill. inklusiv merverdiavgift.
2. Følgende finansiering legges til grunn pr. kunstgressløkke:
Beløp i kr Finansiering
Statlige spillemidler. Beløpet forskutteres av skole- og kulturkontoret ved å benytte ikke
300 000
budsjetterte innkommende spillemidler i 2015 fra anlegg bygget i årene 2010-2012
155 000 Bodø kommune grunnskolekontoret – ubenyttede driftsmidler 2014
200 000 DA-Bodø (via Nordland fotballkrets)
100 000 Sparebankfond/næring
125 000 Rønvik og Saltvern skole/FAU
220 000 Refusjon merverdiavgift
1 100 000 Sum finansiering

Før byggestart forutsettes bekreftelse fra alle parter.
3. Dersom finansieringen blir lavere enn forventet, eller det ved anbudsåpning viser seg at
kostnadene går ut over rammen på kr 2,2 mill., gis adm. fullmakt til å redusere/utsette enkelte
anleggselementer i prosjektet. Rønvik prioriteres foran Saltvern.
4. Finansiering ca. kr 300.000,- for lysanlegg pr. løkke vurderes ved senere anledning.

Sammendrag
Det foreslås å bygge to mindre kunstgressløkker med størrelse ca. 32m x 50m ved skolene i Rønvik
og Saltvern. Anleggene er for skolene på dagtid og for nærmiljøets egenorganiserte bruk på
ettermiddagstid og i ferier. Løkkene er beregnet å koste ca. kr 1,1 mill. pr stk. Finansieres i spleis
med flere parter. Lysanlegg a` ca. kr 0,3 mill. er ikke finansiert i denne runden, vurderes nærmere
ved en senere anledning.

Saksopplysninger
Formannskapets vedtok 28. jan. følgende under pkt. 5 i PS 15/14 «Søknader om tilskudd til private
anlegg og fysisk aktivitet 2015»: Bodø kommune tar stilling til eventuell medvirkning til
kunstgressløkke ved Rønvik skole og/eller en annen løkke når ekstern finansiering er nærmere
avklart, gjennom egen politisk sak før sommeren 2015.
Bakgrunnen for vedtaket var søknad fra FAU v/Rønvik skole om kommunen kunne ta ansvar for
etablering av ei kunstgressløkke ved skolen. Det ble i saken skissert gode muligheter for
finansiering. Bl.a. gjenstår kr 400.000,- av DA-tilsagn til 11 baner i «kunstgressbanepakken».
DA-Bodø ga 16.1.2009, i den opprinnelige "kunstgressbanepakken", tilsagn til Nordland
fotballkrets på kr 3,4 mill. for 11 kunstgressbaner. I tilsagnet var det fastsatt tilskudd kr. 400.000,pr 11èr-bane og kr. 200.000,- pr. 7èr-bane. Fra 2009 - 2015 er det bygd 10 nye kunstgressbaner i
Bodø. Samlet utbetaling via Nordland fotballkrets til Bodø kommune er på kr. 3,0 mill. Den ellevte
banen var i 2009 ment å være en 7èr-bane i Rønvik, på "gamle Lærerskolen". Bodø kommune eier
ikke denne tomten, derfor har det ikke vært aktuelt å realisere bane der. DA-Bodø har ovenfor
Nordland fotballkrets bekreftet at rest tilsagn kr 400.000,- gjelder ut 2015.
Med bakgrunn i formannskapets vedtak 28. jan. og gjenstående DA-midler ble det den 4. mars
avholdt møte mellom Nordland fotballkrets og Bodø kommune, representert v/grunnskole- og
kulturkontoret.
Nordland fotballkrets opplyser at de ikke kjenner til klubber i Bodø som i nær framtid har planer
eller finansiering til å bygge en ny fullverdig kunstgress 11èr- eller 7èr-bane. Bodø kommune har i
gjeldende økonomiplan 2015-2018 ikke avsatt midler til flere kunstgressbaner. Derfor vurderes nå
muligheten til å realisere en-to mindre kostnadskrevende kunstgressløkker i stedet for en stor bane.
Fotballkretsen er positiv til at det resterende tilsagnet fra DA kan bidra til å delfinansiere to mindre
løkker a` kr. 200.000,-. Fotballkretsen bekrefter også at de, som til alle øvrige baner i "kunstgressbanepakken", vil søke Sparebankfondet om tilskudd kr 250.000,- pr løkke. Svar ventes ca. i juni,
derfor budsjetteres det i denne omgang «kun» med kr 100.000,-. Sparebankfondet har vært en
betydelig giver av tilskudd til kunstgressbanene i Bodø. Kr 500.000,- pr bane er gitt til 10 baner fra
2009 – 2014. Sum kr 5 mill.
Bodø kommunes grunnskolekontor velger, basert på skolefaglige vurderinger og dersom full
finansiering lykkes, å prioritere Rønvik og Saltvern skole. Grunnskolekontoret opplyser at de til
disse to prosjektene kan bidra med ca. kr. 150.000,- pr løkke, fra ubenyttede driftsmidler 2014.
Beskrivelse Rønvik kunstgressløkke:
Det er utarbeidet et forprosjekt for Rønvik kunstgressløkke. Prosjektet gjelder ombygging av
eksisterende balløkke øst for Rønvik skole til bane
med kunstgressdekke og mulig lysanlegg. Prosjektet
er revidert av Siv. ing. Sven Aune AS i samarbeid
med kulturkontoret og BKs Eiendomsforetak, som
står ansvarlig for ombygging av barnehagen nord for
banen. Plassering av kunstgressbane og parkeringsplasser er derfor gjort i samråd med ansvarlige ved
Rønvik skole og Rønvik barnehage.
Det er gjort separate kostnadsoverslag for: Grunnarbeider,

Kunstgressdekke og Lysanlegg. Det forutsettes en spillebane på 27 x 46 m med et totalt kunstgressareal på 1.575 m2. Mot Årnesveien og barnehagen etableres det en grasbakke med slak skråning
ned mot banen. Nøyaktigheten på overslagene er +/- 10 %. Det er lagt inn en post for uforutsette
kostnader på 10 % i kostnadsoverslaget for grunnarbeider. Prisnivå pr. 26.3.2015:
Grunnarbeid:
550 000
Kunstgress 1.575m2:
550 000
Lysanlegg:
300 000
Sum inkl. mva.:
kr 1 400 000
Beskrivelse Saltvern kunstgressløkke:
Saltvern skole ønsker løkka plassert øst for skolen,
omtrentlig som i det blå feltet i bildet. Med størrelse
som Rønvik er det sannsynlig at kostnadene blir
noenlunde de samme. Ca. kr 1,4 mill. inklusiv lysanlegg og mva. Det er avholdt befaring og møter med
Saltvern skoles ledelse og styret i FAU. Skolen og
FAU ønsker anlegget og har meldt tilbake at «Vi er
med!» Framover utarbeides detaljert kostnadsoverslag
med plassering og størrelse. Plassering må ivareta
hensyn til drop-out sone, sykkelparkering, snarveier, etc.
Oppsummering finansiering:
Ei kunstgressløkke på ca. 50m x 32m er berettiget statlige spillemidler inntil kr 300.000,-. Følgende
krav gjelder for nærmiljøanlegg: Nærmiljøanlegg skal ikke dekke behovet for anlegg til organisert
idrettslig aktivitet eller ordinære konkurranser i idrett. Nærmiljøanlegg kan lokaliseres i tilknytning
til et skoleanlegg og/eller idrettsanlegg. Ved samlokalisering med idrettsanlegg og/eller skoler
gjelder, som nevnt over, at nærmiljøanlegget skal være for egenorganisert fysisk aktivitet og at
anlegget skal stå åpent etter skoletid.
Bystyret har gjennom plan for idrett og friluftsliv 2014-2017 vedtatt å prioritere nærmiljøanlegg for
egenorganisert aktivitet. Fotballkretsen, skolene og FAU er innforstått med at løkkene ikke er for
organisert fotball. Rønvik skole FAU har vedtatt å bidra med egenandel kr 125.000,-.

Finansiering pr. bane, Rønvik og Saltvern, eksklusiv lysanlegg
Kunstgressbane uten lysanlegg - kostnad kr 1.100.000,DA-Bodø-midler:
200 000 Bekreftet ok av fotballkrets – må brukes i 2015
Statlige spillemidler:
300 000 Forskutteres av skole- og kulturkontor
BK v/skolekontoret
155 000 Bekreftet av Skolekontoret - ubenyttede driftsmidler 2014
Sparebankfondet
100 000 Søkt kr 250.000,- - svar ca. i juni
Egenandel FAU/skole
125 000 Som tilsvarende størrelse Bodøsjøen kunstgressbane
Momskompensasjon
220 000 Tilbakeføres prosjektet
Sum kr.:
1 100 000
Tabellen viser at det er finansiering til grunnarbeid og selve kunstgresset. Det er ikke finansiering
til lysanlegg ca. kr. 240.000,- + mva. kr 60.000,- = ca. kr 300.000,- inkl. mva.

De Statlige spillemidlene kr 300.000,- x 2 er ikke på plass før tidligst 2016. Beløpet forskutteres av
skole- og kulturkontoret ved å benytte ikke budsjetterte innkommende spillemidler i 2015 (kr
600.000,-) fra anlegg bygget i årene 2010-2012.

Drift
I andre baner i "kunstgressbanepakken" er det inngått avtaler med vertsklubb om driften. Her er
dette ikke relevant. Bodø kommune vil være ansvarlig for å ivareta anleggene og driften. Kulturkontoret/Byteknikk foretar årlig dyprensing, etterfylling gummigranulat og eventuelt maskinarbeid.
Skolene med hjelp av FAU fører tilsyn, foretar ukentlig slodding og enkle reparasjoner. Eventuelle
strømkostnader, dersom flomlysanlegg kommer på et senere tidspunkt, deles mellom partene.

Vurderinger
I Rønvik og Saltvern skolekrets bor det over 10.000 innbyggere. Prognosene fram mot 2025 tilsier
ytterligere vekst til over 12.000. Med unntak av Stordalen er det få tilgjengelige aktivitetsarealer i
bydelene. Særlig Nedre Rønvik har få anlegg og lite frie arealer.
Selv om dette blir små anlegg vil de representere verdifulle aktivitetsflater til skolene og til mange
forskjellige egenorganiserte aktiviteten. Estetisk vil det grønne kunstgresset fiffe opp skoleområdene. Størrelsen på løkkene tilsier først og fremst bruk for aldersgruppen under 15 år.
Plassering ved skole gjør at anleggene kan utnyttes hele dagen, fra tidlig april til ut i november.
Mesteparten av finansieringen i prosjektene er eksterne midler som Bodø kommune får tilbake. Det
kan også være gunstig å få samordnet grunnarbeidet ved bygging av barnehage i Rønvik med
grunnarbeidet til kunstgressbanen og bygging av parkeringsplasser. DA-Bodøs tilsagn på kr
400.000,-, som gjelder ut 2015, er et viktig bidrag som gjør banene mulig i 2015.
Det bør være lys på anleggene. Pr. nu er det ikke finansiering til lys. Likevel anbefales det allerede i
grunnarbeidet å støpe fundamenter og legge trekkrør under banen. Dersom sparebankfondet gir full
uttelling i juni kan lys være mulig i løpet av høsten. Alternativt kan annen finansiering søkes,
eksempel dersom det innkommer ubudsjetterte statlige spillemidler etter Fylkesrådets vedtak i juni.
Inntil finansiering er avklart utsettes lysanleggene.

Konklusjon og anbefaling
Rønvik og Saltvern er blant kommunens største skolekretser. Skolene er viktige møteplasser for
barn/ungdom i skoletiden og på fritiden. Spesielt viktig er det at skolens uteområder innehar gode
og funksjonelle aktivitetsanlegg. Beregnet kostnadsoverslag med skissert finansiering i 2015 tilsier
at Bodø kommune bør bygge begge løkkene. Lysanlegg vurderes nærmere til høsten.
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