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Områdeløft Nord, Busterudparken
Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling.
Sammendrag av saken:
Det ble lagt fram i PS 81/2018 for formannskapet 25.10.18 forslag om å lage en møteplass med
skøytebane og sommeraktiviteter i Busterudparken.
Vedtak fattet i Formannskapet 25.10.18
«formannskapet er positiv til forslaget. Saken sendes til politisk behandling med oversikt over endelig
finansiering før godkjenning»
Svar på søknadene om finansiering er nå mottatt.
Prosjektet har et budsjett på kr. 5 540 000,Det ble søkt kulturdepartementet om kr. 2 770 000, tilsvarende 50% av prosjektsummen via ordningen
«Tilskudd til nyskapende aktivitetsarenaer 2018» Dette ble innvilget i sin helhet. Det ble også søkt
sparebankstiftelsen i Halden om kr. 1 850.000, og søknaden ble innvilget med kr. 1 550.000. Rådmannen
har sett på muligheter for å finansiere resten av prosjektkostnadene som beløper seg til kr. 1 220 000.
Rådmannens innstilling:
Rådmannen igangsetter arbeidet med å lage en møteplass med skøytebane vinterstid og for nyskapende
aktiviteter på sommertid i Busterudparken.
Det settes av kr. 200.000 per sesong til teknisk drift for å drifte skøytebanen. Dette innarbeides i budsjett
fra 2020.
Saksutredning:
Bakgrunn

Kulturdepartementet har i sin utlysning laget kriterier for å få tildelt prosjektmidler til
nyskapende aktivitetsarenaer.


Anlegget skal være allment tilgjengelig og tilfredsstille krav til universell utforming




Anlegget skal vedlikeholdes og drives for aktivitet i minst 20 år fra ferdigstillelse og ha en
utforming som har tilsvarende bestandighet.
Egenandel minimum 50%

Det ble søkt om midler til følgende:
Arkitekt
Arbeidsledelse
Grunnarbeider- graving, pukk og sand og støp
Kjøleanlegg med montering
Tilførsel av strøm/ elektrikerarbeid
Ledlys under benker inkl. montering
System for bruk av overskuddsvarme fra kjøleanlegget
«Solbenk» - med solcellepanel til lading av mobiltelefoner etc.
Vanndyseanlegg for vannspill
Lysstolper/ lysanlegg
Utendørs miksebord
Lydanlegg
Benker
Interaktiv danse og musikkmaskin med montering og strøm
Grunnarbeid for bowlsbane- graving/pukk, sand og støp
Kunstgress til bowlsbane med tillhørende utstyr, kuler etc.
Opprusting av grøntanlegg – planter og blomster, gartnertjenester
Kostnadsberegnet til 5 540 000.
Kulturdepartementet innvilget 50% av prosjektsummen, kr. 2 770 000, mens sparebankstiftelsen Halden
innvilget finansiering av enkeltelementer markert i kursiv i oversikten tilsvarende kr. 1 550.000.
Det er avklart med leder i stiftelsen at elementene skal være gjenstand for medvirkning, og at noen av
elementene som er tatt med i oppsettet sannsynligvis blir endret. Formålet blir imidlertid det samme.
Egenandel
Gjennomføring av prosjektet er avhengig av at kommunen selv stiller med en egenandel tilsvarende kr.
1 220.000 enten i form av egen arbeidsinnsats eller penger.
Rådmannen foreslår at grunnarbeid utføres av egne ansatte. Materialer må fortsatt kjøpes inn, men deler
av arbeidskraft kan gå inn som egeninnsats. Arbeidsledelse og deler av gartnertjenester kan også utføres i
egen regi. I tillegg har spillemiddelordningen lagt opp til at m.v.a kompensasjon på kjøp av varer og
tjenester kan gå inn som kommunens egenandel. (Dette gjelder bare for kommuner, og det er avklart med
departementet at ordningen også gjelder for denne tildelingen) På denne måten er prosjektets finansiering
på plass, bortsett fra fremtidige årlige utgifter til drift og vedlikehold.
Vedlikehold
Bowlsbanen må vedlikeholdes på sommerstid, og det er gjort avtale om at frivilligsentralen bidrar med
løpende vedlikehold. Det dreier seg om å fjerne løv og annet på banen.
Merarbeid og kostnader med vedlikehold er i all hovedsak knyttet til skøytebanen.
Denne summen er beregnet til kr. 200.000 pr. sesong, basert på erfaringstall fra Moss kommune som også
har etablert skøytebane. Banen i Moss er ca. dobbelt så stor som den planlagte i Halden, og koster ca.
kr.300.000 pr. sesong å drifte. Moss har i tillegg kjøpt en minitraktor til kr. 300.000 for å skrape isen ved
behov.
Eiendomsavdelingen har ansatte med god kompetanse på islegging fra ishallen. Disse personene skal bistå
i sesongoppstart med islegging om høsten og med å fjerne isen om våren.
Vedlikeholdet vil bestå i å fjerne snø for å unngå at isen blir ujevn, og hvis det regner og er kaldt om
hverandre må banen passes på med skraping slik at ikke isen blir for tykk. Det er teknisk drift som har
oppgaven i Moss, og de har tilbud seg å bistå Halden med opplæring. Teknisk drift i Halden skal forestå
vedlikeholdet. Ved mange besøkende og stor belastning er det behov for preparering av isen daglig. Da

legges et tynt lag vann som fryser svært hurtig, og som høvles jevn umiddelbart. Dette gjøres i med en
prepareringsmaskin.
Når det gjelder utstyr her i Halden så vil det være behov for en prepareringsmaskin. Kommunen har
allerede maskiner/traktor denne kan monteres på, så behovet er innkjøp av selve prepareringsmaskinen.
Innkjøp av denne er medregnet i prosjektet.
Halden kommune har vært på besøk i Moss for å høre hvordan de har organisert vedlikeholdet, og på
spørsmål om de har vurdert å involvere frivillige f. eks til å fjerne snø av banen, så svarer de nei. De
anbefaler at personer med kunnskap og som bruker riktig redskap gjør dette for å holde isen jevn.
Samarbeid med fylkeskonservatoren i Østfold.
Det er viktig at parkens historiske verdi ikke forringes ved det foreslåtte tiltaket. På den bakgrunn er det
innledet et samarbeid med fylkeskonservatoren. Det har vært avholdt ett møte for å innhente råd om
hvordan arbeidet kan gjøres så skånsomt som mulig, og det ble der også avtalt at fylkeskonservatoren skal
delta i arbeidet videre.
Konklusjon
Som et ledd i å etablere utendørs møteplasser for uorganisert aktivitet i «områdeløft nord», er en
oppgradering av parken et tiltak rådmannen ønsker å satse på med bakgrunn i erfaringer fra andre
kommuner som har laget tilsvarende tiltak. Det vil bidra til mer liv og røre på nordsiden, og mennesker vil
bevege seg i områder hvor også næringsdrivende sannsynligvis også kan hente effekter.
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