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Sammanfattning 

Intresset för skateboardåkning är på fortsatt uppgång, i många kommuner runt om i 
Sverige har det under den senaste tioårsperioden anlagts nya skateparker. 
Gotlands kommun är inte en av dessa men där finns ett behov av en skatepark. 
Eftersom att Gotland är en ö och relativt isolerat från övriga Sverige vore det 
lämpligt att anlägga en skatepark i Visby. Denna studie har syftat till att designa en 
skatepark med fokus på hållbarhet.  

Frågeställningarna som studien byggts upp kring har varit, finns det en generell 
modell för hur den hållbara skateparken ska utformas för att uppfylla de tre 
hållbarhetsdimensionerna social-, ekonomisk- och ekologisk hållbarhet. Samt hur 
den kan se ut och hur disponibel yta utnyttjas på bästa sätt.  

Undersökningen har baserats på en webbenkät samt intervjuer med intressenter för 
att identifiera vad som efterfrågas hos de gotländska skateboardåkarna. Med 
underlaget till grund togs ett designförslag på den hållbara skateparken fram. 

Platsen för skateparken kommer att vara belägen i närhet till var majoriteten 
respondenter bor, parken kommer att anläggas i betong vilket är det underlag som 
värderas högst hos flest respondenter. Parken kommer att bestå av en bowl med 
minirampsegenskaper kombinerat med en streetyta.     

I denna studie hittas ingen generell lösning för den hållbara skateparken, då vikten 
av lokalanpassning värderas högt.
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Abstract 

Interest in skateboarding is on the rise, in many municipalities around Sweden, new 
skate parks have been built in the last ten years. Gotland Municipality is not one of 
these but there is a need for a skate park. Because Gotland is an island and 
relatively isolated from other Sweden, it would be advisable to build a skate park in 
Visby. This study aims at designing a skate park focusing on sustainability. 

The issues around which the study was built has been, there is a general model for 
how the sustainable skate park is designed to meet the three sustainability 
dimensions of social, economic and ecological sustainability. As well as how it can 
look and how available space is utilized in the best possible way. 

The investigation has been based on a web survey and interviews with 
stakeholders to identify what is demanded by the skateboarders from Gotland. On 
the basis of this, a design proposal was taken at the sustainable skate park. 

The location of the skate park will be located close to where the majority of 
respondents live, the park will be built in concrete which is the basis most valued by 
most respondents. The park will consist of a bowl with properties of miniramp 
combined with a street surface. 

In this study, no general solution for the sustainable skate park is found, as the 
importance of localization is highly valued. 
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Terminologi 

Bank En bank är en plan yta med lutning vilken används för att 
åka skateboard på, sedd i profil kan den beskrivas som 
hypotenusan hos en rätvinklig triangel. 

Bowl En bowl är en skålformad skateboardramp som har hörn 
med delvis sfäriska former. 

Bouldering Gren inom klättringssport. 

Coping Metallrör eller rundade betongblock, vikingblocks, som sitter 
anslutet mellan böj och platå i en skateboardramp och 
används för att utföra skateboardtrick på. 

Curb En curb har formen av ett rätblock och används för att utföra 
skateboardtrick på. 

DIY- park Förkortning av Do it yourself, en skatepark som skejtare 
byggt själva utan tillstånd. 

Flow Syftar till kontinuitet i åkningen i exempelvis en 
skateboardpark, parkens utformning ger möjlighet till 
cirkulation så att åkaren inte tvingas stanna utan kan flyta 
igenom.  

Koldioxidekvivalenter Mått på utsläpp av gaser som bidrar till växthuseffekten, 
påverkan från gasen ställs i förhållande till hur stor andel 
koldioxid som krävs för samma effekt.  

Miniramp Skateboardramp med höjd till platå om mellan en och två 
meter. 

Microramp Skateboardramp med höjd till platå lägre än en meter. 

Obstacle Hinder, samlingsnamn för olika element vilka 
skateboardtricks utförs på i en skatepark.  

Platå  Den plana yta ovanför böjen som åkaren inleder sitt åk ifrån. 

Skatestoper Modifiering av parkelement som försvårar eller förhindrarar 
möjligheterna att utföra skateboardtricks på exempelvis en 
parkbänk. 

Streetyta En yta avsedd för skatebordåkning med olika obstacles som 
efterliknar element som återfinns i gatu och parkmiljöer. 
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Vertramp Ramp som blir helt vertikal i böjens övre del innan den 
ansluter sig mot platån.  
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1. Inledning

Skateboardåkningen föddes på̊ 50-talet i Kalifornien, USA och utvecklades av 
vågsurfare som ville ha möjlighet att åka bräda även de dagar då vädret inte kunde 
erbjuda några vågor. Brädorna utrustades med hjul undertill för att kunna framföras 
på̊ asfalt. I samband med skateboardens utveckling växte olika förgreningar inom 
sporten fram, med åkstilar som slalom, freestyle och vert. Skateboard kom till 
Sverige någon gång på̊ 70-talet men fick sitt stora genomslag först under 80-talet, i 
samband med att Svenska Skateboardförbundet arrangerade tävlingar samt 
skatecamps och riktiga träramper byggdes runt om i svenska städer.  

Under det senaste decenniet har skateboardåkningen i Sverige vuxit mycket. Efter 
att Sveriges Skateboardförbund 2013 anslutit sig till Svenska Riksidrottsförbundet 
har också̊ skateboardåkning blivit accepterat som idrott. Runt om i landet byggs det 
fler och fler skateparker i betong, men efterfrågan är fortfarande större än de som 
finns att tillgå̊. Framförallt på̊ grund av att skateparkerna nyttjas även av andra 
brukargrupper än just skateboardåkare.  

Vi människor är väl medvetna om att vi för närvarande har en och just endast en 
planet till vårt förfogande. Det är därför viktigt att ta vara på̊ denna planet och nyttja 
dess resurser på̊ ett vis som är långsiktigt hållbart. Begreppet hållbar utveckling 
definieras som ”Utveckling som möter våra behov utan att riskera möjligheten för 
kommande generationer att möta sina behov” i rapporten Vår gemensamma framtid 
som publicerades 1987 av Bruntlandskommisionen. Inom hållbar utveckling talas det 
om tre olika dimensioner som ska tas i beaktning nämligen ekonomisk-, ekologisk- 
och social hållbarhet.  

Det finns gott om forskning som påvisar att fysisk aktivitet har positiva hälsoeffekter 
hos oss människor både psykiskt och fysiskt. Med kännedom om detta fenomen 
anses det vara rimligt att uppmuntra till spontanidrott som exempelvis 
skateboardåkning.  

När en skatepark ska byggas, hur tillgodoses då de tre olika dimensionerna av 
hållbar utveckling på̊ ett lämpligt sätt? 
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1.2. Effektmål – Projektets syfte 

Syftet med denna studie är att finna ett lösningsförslag till en skatepark som 
optimeras ur ett hållbarhetsperspektiv. Samt att komma fram till ett förslag för hur 
den kan utformas och visualisera den hållbara skateparken.   

1.3. Projektmål – Projektets resultat 

Målet med detta projekt är att arbeta fram en design för den hållbara skateparken 
som ska tillfredsställa behovet av en sådan park i Visby genom att fokusera på 
hållbarhet. För att förslaget ska bli realiserbart finns en budget från Region Gotland 
att förhålla sig till.  

1.4. Forskningsfrågor 

● Finns det en generell modell för hur den hållbara skateparken ska utformas

för att uppfylla samtliga tre hållbarhetsdimensioner?

● Hur ser den hållbara skateparken ut och hur utnyttjas disponibel yta på bästa

sätt?

1.5. Intressentanalys 

Kärnintressenter: Beslutsfattare och  tjänstemän/kvinnor som har inflytande över den 
fysiska miljön i Visby. 
Primärintressent: Skateboardåkare, sparkcykelåkare, inlenesåkare, BMX-åkare och 
organisationer/företag som arbetar med skateboardparker. 
Sekundärintressenter: Allmänheten och boende i närområdet. 

1.6. Avgränsningar 

Studien kommer att avgränsas från de boende i närområdets synpunkter vad gäller 
skateparken. Vilket vore intressant att undersöka och det är relevant framförallt ur 
det sociala hållbarhetsperspektivet. Studien avgränsas från att söka andra 
alternativa platser till den från kommunen tänkta platsen. Andra potentiella 
brukargrupper såsom BMX-, sparkcykel- och inlinesåkare kommer ej att aktivt sökas 
för synpunkter rörande parkens utformning. Bygg- och anläggningsprocessen tas 
inte upp i studien.   



 
Den hållbara skateparken   Christian Muttoni 
     2017- 06 - 11 

3 
 

 

2. Bakgrund 

2.1. Skateboard 

Nationalencyklopedin förklarar skateboarden som en platta med en längd om 75-80 
cm och 20-25 cm bred med fyra hjul, vilken styrs genom att åkaren förskjuter 
kroppstyngden. Hjulupphängningen, trucken är en horisontell axel som är ledad i 
vertikalled mot planet och på så vis möjliggör vippning av planet/brädan. På plana 
ytor genereras fart genom att åkaren trycker ifrån mot marken med ena foten 
alternativt genom förflyttning av tyngdpunkten vippar brädan från sida till sida 
(NE,skate, u.å.). Vid åkning i böjar utnyttjas själva böjen för att generera fart genom 
att åkaren pumpar, dvs kroppstyngden förskjuts i förhållande till underlagets lutning. 
   
 
Johan Brandberg beskriver i sin rapport Skateboard, en del av den offentliga miljön 
att det inom skateboardkulturen finns två olika läger, det ena där skateboard anses 
vara en idrott och det andra som en subkultur och en egen livsstil. De sistnämnda 
önskar att bevara uniciteten och prestigelösheten som finns inom skateboarding. 
Detta är en trolig anledning till varför Sveriges skateboardförbund bildades först år 
2012 och blev medlem i riksidrottsförbundet år 2013 (Sverigesskateboardforbund, 
u.å.). I en intervju som gjorts för SVT av Marie Askelöf med skateboardförbundets 
ordförande Magnus Gyllenberg antyder han en viss skepcissm rörande beslutet att 
skateboard kommer att bli en gren i OS i Tokyo 2020 (Askelöf, 2016). I en 
omröstning som gjorts i det webbaserade skateboardmagasient Tacky.se där 106 
personer deltagit menar en tredjedel av deltagarna att detta skulle vara ett nederlag 
för skatebordkulturen och endast 20 procent gläds åt beskedet.     
 
Största andelen skateboardåkare i Sverige utgörs av män, andelen manliga 
medlemmar i Sveriges skateboardförbund var 90 procent år 2014 
(Centrumfordrottsforskning, u.å.). Sveriges skateboardförbund deltar i projektet 
idrottslyftet och arbetar aktivt för mer jämställdhet inom sporten 
(Sverigesskateboardforbund, u.å.). Arbetet har visat sig generera en utveckling i 
önskad riktning, statistik från Riksidrottsförbundet visar att andelen registrerade 
kvinnor i skateboardförbundet följande år stigit med fyra procentandelar. 
Skateboardförbundet hade 9365 medlemmar år 2015 och mellan 2015- 2016 har 
antalet aktiva föreningar i förbundet ökat från 65 till 85 (RF, 2016).    
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2.1.1. Skateparken och dess beståndsdelar  

Antalet betongparker avsedda för skateboardåkning fortsätter växa runt om i 
Sverige. Skateparksguiden (u.å.) sammanställde år 2014 en lista över 63 olika 
skateparker från Luleå i norr till Trelleborg i söder.  
 
Betong är ett vanligt förekommande material vid byggnation av skateparker i 
utomhusmiljöer då det är beständigt och klarar utomhusklimat på ett bra vis.  
Materialet ger även möjlighet att skapa konkava och konvexa ytor som också är 
släta. I inomhushallar anpassade för skateboardåkning är trä det material som oftast 
används då det är ett mindre ekonomiskt kostsamt och mer flexibelt alternativ 
(Ribbing, 2017). Utformningen av skateboardparker är varierande, framförallt de 
parker som är platsbyggda. Trots variationen finns det ändå vissa element som är 
vanligt förekommande i de flesta parker, några elementära delar som på olika vis 
sammansätts till en park.  
 
Många skateparker har dels en streetyta och någon form av böjar som exempelvis 
bowl eller ramp. För streetytorna har elementen byggts för att delvis efterlikna 
element som existerar i vanliga gatu-/parkmiljöer med exempelvis trappor, räcken, 
betongsuggor och trottoarkanter. Dessa parkelment benämns ofta med engelska ord 
som rail, curb, bank eftersom skatboardåkningen ursprungligen härstammar från 
USA. Bowlen skulle kunna ses som en utveckling av en pool som med influencer 
från mini- och vertramper anpassats för att bli mer lättåkt och erbjuda större 
variation. 

 
Figur 1. Visualisering av skatepark modellerad i Sketch Up, föreställande bowl med 
omkringliggande streetyta. 
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Alvefelt & Elsilä (2015) beskriver framtidens skateparker som kallas skateplaza där 
skateboardbara element integreras som delar i vanliga torg- och parkmiljöer. På så 
vis uppmärksammas och välkomnas skejtarna i det offentliga rummet. Istället för att 
utestängas genom att designa element som inte går att åka skateboard på. Exempel 
på sådana element är bänkar och murar som utrustas med skatestoppers.  

2.1.2. Skateboard på Gotland 

Gotlands skateboardförening, GSF, startades i slutet av nittiotalet och blev 2008 en 
del av Kristliga Föreningen av Unga Människor, KFUM Visby. GSF har under hela 
sin livstid som förening drivit skateboardkulturen på Gotland framåt, med målsättning 
att utöka utbudet av skatespots på Gotland i samverkan med Region Gotland. Bland 
annat genom att försöka förvärva eller hyra en inomhuslokal med möjlighet att 
anpassa för skateboardåkning (Gotland.kfum, u.å.).  
 
I Visby öster om ringmuren fanns på sextiotalet en folkpark, Murgrönan folkpark, och 
även en av dåtidens främsta skateboardanläggningar i Sverige, i form av en U-ramp, 
se fig.1. I dagsläget används denna plats endast som transportsträcka, något som 
Region Gotland önskat att förändra. I en tidningsartikel (Helagotland, u.å.) från 2014 
säger stadsträdgårdsmästare Pernilla Johansson att beslut har fattats av tekniska 
nämnden om att anlägga en aktivitetspark på området. Hon menar att den tänkta 
parken högst troligt delvis kommer att bestå av en skatepark.  
 

 
Figur 2. Fotografi av skateboardåkare i U-ramp i Murgrönan folkpark, Visby (Helagotland, u.å.). 
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Gotlands skateboardförening är också namnet på den facebookgrupp vilken för 
studien kommer att spela en central roll, genom att fungera som plattform för att nå 
ut till primärinressenterna, de skejatande gotlänningarna. Gruppen har ett 
medlemsantal om 110 personer, där samtliga medlemmar antas ha någon koppling 
till Gotland och skateboardåkning.   

2.2. Hållbar utveckling 

För begreppet hållbar utveckling finns en rad olika definitioner, en av de första och 
kanske den mest vedertagna är den som nämns i Bruntlandsrapporten, ”Utveckling 
som möter våra behov utan att riskera möjligheten för kommande generationer att 
möta sina behov”. Inom hållbar utveckling finns tre olika dimensioner att ta hänsyn 
till, nämligen en social, ekologisk och ekonomisk dimension (Gulliksson & Holmgren, 
2015). För att uppnå en hållbar utveckling är det därför viktigt att hållbarhetsfrågor 
behandlas ur ett helhetsperspektiv och samtliga tre dimensioner tillgodoses 
(Gröndahl & Svanström, 2010).  
 
Den ovan nämnda definitionen bygger enligt Gröndal och Svanström (2010) på fyra 
olika etiska grundpelare.  

 Människans och ekosystemens beroendeförhållande till varandra. 

 Människors beroende av varandra, solidaritet och socialt ansvarstagande. 

 Jämlikhet och rättvisa över generationsgränser. 

 Demokrati, människors möjlighet till medbestämmande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ett exempel på en utveckling som inte kan anses hållbar är den som sker på många 
ställen i Kina, med alltför snabb tillväxt följer en risk för överexploatering. Städer i 
miljonklassen byggs upp utan att befolkas, ett ämne som behandlas av Holmsäter 
(2014).  

Ekologi 

Social Ekonomi 

Figur 3. Modellen beskriver hållbar utveckling som den 
area vilken innesluts av samtliga tre cirklar. 



Den hållbara skateparken Christian Muttoni 
2017- 06 - 11 

7 

2.2.1. Social hållbarhet 

När det talas om social hållbarhet är det människan som sätts i fokus, samhället ska 
vara till för alla, vikten av trygghet och gemenskap lyfts fram. I boken Hållbar 
Utveckling, skriven av Gröndal och Svanström (2010) nämns faktorer som 
humankapital, sociala förväntningar och mänskliga ambitioner, exempelvis 
människors behov att ha en meningsfull tillvaro. Ytterligare faktorer som relaterar till 
den sociala dimensionen är befolkningens möjlighet till medbestämmande och 
delaktighet i samhället, social trygghet och goda uppväxtförhållanden. Dessa 
tillsammans med ökad fysisk aktivitet är några av de 11 folkhälsomålen vilka tagits 
fram av Statens folkhälsoinstitut (Gulliksson & Holmgren, 2015).   

Lindén (2007) har i sin forskning arbetat med att definiera och fördjupa sig i de 
faktorer som påverkar den sociala hållbarheten. I artikeln Sociala Dimensioner 
beskrivs demografisk struktur och demografisk förändring som de två viktigaste 
indikatorerna för de sociala dimensionerna inom hållbar utveckling. Demografisk 
struktur skildrar sammansättningen av befolkning, alltså fördelning av kön och ålder. 
Demografisk förändring beskriver samhällets befolkningsutveckling, antingen genom 
naturlig befolkningsutveckling, mortalitet och nativitet eller migration, alltså in- och 
utflyttning. Ett bostadsområde med lång kvarboendetid upplevs ofta som tryggare än 
ett område med hög befolkningsomsättning.  

2.2.2. Ekologisk hållbarhet 

Ekologi är läran om de levande varelsernas relationer till sin omvärld (NE,eko, u.å.). 
Författarens uppfattning av ekologisk hållbarhet kan sammanfattas till att minimera 
den långsiktiga påverkan på miljö och de naturliga ekosystemen. Gröndal och 
Svanström (2010) menar att den ekologiska dimensionen avser naturresurser 
inklusive ekosystemens funktioner och biologisk mångfald. Alltså planetens 
ekologiska kapacitet att fylla mänskliga behov av material- och energiresurser samt 
att ta hand om utsläpp och avfall från vår konsumtion (Gröndahl & Svanström, 2010). 

Ett av dagens miljöhot är den ökande medeltemperaturen på planeten som grundas i 
växthuseffekten. Vilket medför förhöjd nivå av havsytan, ökad medeltemperatur i 
världshaven och ökad smältning av is som på sikt kan få förödande konsekvenser 
för mänskligheten. En av orsakerna till fenomenet är utsläpp av koldioxid, CO2, då 
gasen tillåter solljusinstrålning men kvarhåller långvarig värmestrålning (Gulliksson & 
Holmgren, 2015). Cirka hälften av växthuseffektens ökning kan härledas till 
koldioxidutsläpp, där den huvudsakliga källan är förbränning av fossila bränslen som 
kol, olja, naturgas och till viss del även torv (Gröndahl & Svanström, 2010). År 2015 
stod markanvändning för överlägset störst del av utsläpp av koldioxidekvivalenter i 
Sverige, följt av utsläpp från inrikestransporter och industrier (Naturvårdsverket, 
u.å.). Trafikverket redovisar för samma årtal att personbilstrafiken toppar listan för
transporternas koldioxidutsläpp i Sverige, med reservation för att båt och flyg ej
medräknas (Trafikverket, u.å.).  Märk även att trafikverket redovisar siffror för
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koldioxid medan naturvårdsverket räknar med samtliga gaser som bidrar till 
växthuseffekten. 

Inom ekologisk hållbarhet listar Gulliksson & Holmgren (2015) några punkter som 
ofta tas upp. Däribland att begränsa den mänskliga resursförbrukningen och att 
resurser används på ett effektivt vis. 

2.2.3. Ekonomisk hållbarhet 

Ekonomi handlar om att hushålla med begränsade resurser och göra val inom tajta 
ramar, en balans mellan tillgång och efterfrågan (Gulliksson & Holmgren, 2015). Ur 
ett marknadsekonomiskt perspektiv är det konsumtionen som håller liv i marknaden 
som leder till ökad resurseffektivitet och ekonomisk tillväxt, vilket kan kallas hållbart. 
En hög grad av konsumtion leder till stora påfrestningar på miljön och utarmning av 
naturresurser varför ekonomisk hållbarhet bör betraktas ur en annan synvinkel, 
ekologisk ekonomi. Vilket syftar till att hushålla med naturens resurser, där ett 
långsiktigt hållbart samhälle och fokus på att tillgodose grundläggande mänskliga 
behov är målsättningen (IBID).   

Gulliksson & Holmgren (2015) listar tre olika mål för framtiden, ekonomisk tillväxt, 
ökad lycka och ett hållbart samhälle. Politiken menar att detta ska uppnås genom en 
resurssnålare tillväxt med fokus på hållbar teknik som solceller, kompetens och en 
ekonomi baserad på tjänster. 

Inom ramen för ekonomisk hållbarhet menar Gulliksson & Holmgren (2015) att i 
många sammanhang kan det vara av intresse att vikta naturresurser och 
ekostytemtjänster mot nyttan av investeringen. Ett exempel tas upp där en 
vindkraftspark planeras i ett område som nyttjas för friluftsliv och anses ha högt 
naturvärde.  

2.3. Skatepark i Mönsterås 

År 2013 gjordes en utredning av kostnader och plats för att anlägga en 
skatepark/aktivitetspark i Mönsterås. I samband med utredningen genomfördes en 
enkätundersökning för att ta reda på vilken geografisk plats och vilka typer av 
aktiviteter som ansågs mest attraktiva hos respondenterna. Vid analys av resultatet 
noteras att könsfördelningen hos respondenterna är överrepresenterad av det 
manliga könet, 67,5 procent pojkar och 32,7 procent flickor. Totalt var det 77 stycken 
ungdomar i åldrarna 10-19 år som deltog i undersökningen. Med anledning av detta 
genomfördes en könskonsekvensanalys inom ramen för utredningen. Grundat på 
analysen drogs slutsatser om att satsa mer på parkens kringutrustning som dansyta, 
parkour, gym och klättring för att nå en mera könsmässigt jämställd grupp individer 
som nyttjar parken. Det föreslås också att aktivt bjuda in fler kvinnor till möten och 
liknande diskussionsforum för synpunkter rörande parkens utformning (Ekstam, 
2013). 

I denna utredning jämförs priser för modulbaserade skateparker från tre olika 
tillverkare, Rhino, Finja och Tress, de två sistnämnda gjuter prefabricerade 
betongmoduler medan Rhino bygger på stålstommar med kompositskivor. En 
ungefärlig prisjämförelse av tre olika underlagsmaterial för den yta som modulerna är 
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tänkta att placeras på har också gjorts. Materialen som jämförts är asfalt, betong och 
sempla, det sistnämnda är en kombination av grov asfalt och betong vilket ger en 
jämnare och tåligare yta än för ren asfalt (Ekstam, 2013).  

● Asfalt: 400 kr/kvm

● Betong: 840 kr/kvm

● Sempla: 675kr/kvm

För utredningen av Mönsterås skatepark/aktivitetspark medräknas även kostnad för 
belysning om cirka 200 tkr, parkens ytmått är 1000 kvm och får en totalkostnad om 
cirka 1,5 miljoner kronor (ibid). 

2.4. Spontanidrott 

Idrott är en sammanfattande benämning på skilda slag av kroppsövningar, definieras 
inom idrottsrörelsen som ”fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och 
rekreation eller uppnå tävlingsresultat” (NE,idrott, u.å.). Spontanidrott syftar till någon 
form av idrott som sker frivilligt, utan yttre påverkan och är frikopplat från 
prestationskrav och tävlingsresultat. Skateboardåkning är ett exempel på 
spontanidrott men det förekommer även tävlingar inom denna aktivitet. 

År 2003 fattades ett riksdagsbeslut om att under en fyraårsperiod ge idrottsrörelsen 
ett riktat stöd om 1 miljard kronor för satsningar på barn- och ungdomsverksamhet. 
Målsättningen med överenskommelsen som kom att kallas “Handslaget” var att 
utöka tillgängligheten för idrottsutövande för alla, med särskilt fokus mot 
minoritetsgrupper i sammanhanget. Det vill säga att få fler inaktiva att aktivera sig, 
skapa möjlighet till idrottsutövande frikopplat från utgifter för de aktiva, satsa mer på 
flickors idrottande samt att delta i kampen mot droger (Fahlén, 2007). År 2007 
fattades ett nytt beslut att fortsätta en liknande satsning “Idrottslyftet”, med 
målsättning att förvärva fler barn och unga till idrottsföreningar och på sikt få fler att 
stanna kvar inom idrotten (b.RF, u.å.). 

Handslaget medförde att ett antal näridrottsplatser uppförts runt om i Sverige, 
studien näridrottsplatser och spontanidrott genomfördes för att reda ut om dessa fyllt 
sin funktion i linje med de uppsatta målen. Det är en omfattande studie som 
innefattar två olika fallstudier, en av en näridrottsplats i Upplands Väsby och en i 
Umeå, vilka genomförts med enkätundersökningar, observationer och intervjuer. 
Efter genomförd studie konstateras att näridrottsplatserna inte nödvändigtvis leder till 
ökad aktivering hos de inaktiva ungdomarna, dessa platser attraherar heller inte nya 
grupper utan främst de som redan är aktiva. 

Grundat på den studie som nämnts ovan och med en fortsatt målsättning att öka 
aktiveringen hos inaktiva ungdomar, startades år 2009 projektet Drive in- idrott som 
en del av idrottslyftet. Drive In- idrott är organiserad spontanidrott, vilket innebär att 
det finns någon ledare på plats vid en förutbestämd tid och alla som vill delta är 
välkomna. Efter utvärdering av detta projekt kan ökad aktivering hos de inaktiva 
ungdomarna påvisas (Elvhage & Linde, 2012). 
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3. Metod

Studien som föreliggande rapport redovisar resultaten ifrån bygger på datainsamling 
via en webbenkätundersökning. Även information och data från intervjuer och 
tidigare studier inom området beaktas. Forskningsstrategin survveyundersökningar 
har legat till grund för genomförandet av denna kvalitativa studie (Denscombe, 
2016).   

3.1. Angreppssätt och strategi 

3.1.1 Lokalisering för skatepark 

Projektet som startades med målsättning att anlägga en aktivitetspark vid Murgrönan 
i Visby har överklagats och lagts ned, vilket har kommit till författarens kännedom via 
en tidningsartikel (Helagotland, u.å.). Med anledning av detta kontaktades 
stadsträdgårdsmästare Pernilla Johansson vid Region Gotland via telefon för att ta 
reda på vad som låg till grund för nedläggning av projektet samt om det redan fanns 
någon plan för en alternativ lokalisering av en aktivitetspark. Johansson (2017) 
påtalar att det finns en tänkt plats där aktivitetsparken potentiellt kan anläggas och 
uppger en ungefärlig budget som finns att förhålla sig till, fortlöpande kontakt med 
Johansson har upprätthållits via mail under projektets genomförande.   

3.1.2. Teoristudier 

Teoristudierna har utförts genom att studera facklitterära verk inom områden som 
hållbar utveckling och metoder kring genomförande av forskningsprojekt. Information 
har också hittats i rapporter som redovisar forskning rörande spontanidrott samt 
projekt med likheter till denna studie. Dessa rapporter och övrig relevant information 
såsom webbaserade tidningsartiklar samt webbsidor har hittats främst genom 
sökningar via Google men även i andra databaser som DiVA och Google Scholar.  

3.1.3. Omröstning 

För att göra medlemmarna i facebookgruppen uppmärksamma på att detta projekt 
startats och skaffa en uppfattning om gruppen kan fungera som plattform för 
kommande enkätundersökning publicerades en kort presentation av projektet 
kombinerat med en omröstning. Syftet med omröstningen var att den skulle ge en 
hint om vad som önskas i form av underlag/ytskikt och utformning hos de lokala 
skateboardåkarna på Gotland för att kunna påbörja det tankemässiga designarbetet 
med skateparken.  
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3.1.4. Enkätundersökning 

Ett frågeformulär i form av en webbenkät har utformats för att identifiera upplevt 
behov samt generera synpunkter rörande parkens utformning hos de tänkta 
brukarna. Enkäten skapades med hjälp av verktyget Google forms och bestod av två 
delar om totalt 22 frågor. Första delen innehållande bakgrundsinformation om 
deltagarna samt frågor som rör parkens utformning medan del två behandlar mer 
direkta hållbarhetsfrågor. De flesta frågorna är kryssfrågor med olika i förhand 
bestämda svarsalternativ medan ett fåtal frågor formuleras mer öppet där möjlighet 
givits att skriva fria svar. Det begränsade antalet frågor med övervägande 
färdigformulerade svarsalternativ valdes för att inte avskräcka respondenterna, vilket 
kan ske då formuläret förses med för många frågor (Denscombe, 2016). 
Frågeformuläret publicerades i en sluten facebookgrupp ”Gotlands skateförening”, 
gruppens medlemsantal är 110 stycken den 4 maj 2017. Enkäten var öppen och 
möjlig att besvara en vecka framåt från publiceringsdatum den 26 april 2017. 

Urvalsgruppen valdes strategiskt och motiveras med att gruppen troligtvis kommer 
att beröras av projektet. Gruppen som undersökningen riktar sig mot består personer 
som förutsätts ha kunskap inom området skateboardåkning och därmed känna till de 
begrepp som förekommer i frågeställningarna. Enkäten är riktad till skateboardåkare 
på Gotland, dvs en liten urvalsgrupp. Frågorna i frågeformuläret kommer att 
behandla faktorer som på ett eller annat vis rör både social- och ekologisk hållbarhet 
och därför också kan kopplas till ekonomisk hållbarhet. 

Resultatet från frågeformulärets första del vilken behandlar parkens utformning kan 
generaliseras och användas som underlag vid liknande utredningar. Medan endast 
delar av resultatet från enkätens andra del som berör hållbarhetsfrågor är 
generaliserbara då vissa frågor är direkt bundna till den för studien aktuella platsen. 
Hänsyn måste dock tas till svarsgruppens storlek, vilken är relativt liten och därför 
inte kan anses representativ för alla skejtare i Sverige. 

3.1.5. Intervju och kommunikation med intressenter 

En intervju av öppen karaktär har genomförts med syfte att skaffa en djupare 
förståelse kring streetskate och vad som utgör en bra skatepark ur en streetskejtares 
perspektiv. Intervjun varade i 34 minuter med ett fåtal förberedda frågor och andra 
formulerades under samtalets gång, anteckningar fördes vid genomförandet av 
intervjun som sedan sammanställts till en mer utförlig text. Vissa frågor överfördes 
också till frågeformuläret till enkätundersökningen, några för frågorna aktuella 
svarsalternativ uppkom även under intervjutillfället. Personen valdes på grund av 
sina många års erfarenhet av skateboardåkning samt anknytning till Gotland. 
Sammanställningen av texten vilken återfinns i bilaga 2 översändes till Sundby 
(2017) för verifiering.   

Under studiens genomförande har personlig kommunikation med Ribbing (2017) 
förekommit. Ribbing (2017) har flera års erfarenhet av design och anläggning av 
skateparker.   
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Tidigare intervjuer som genomförts av Barndberg (2012), studeras också då 
Brandbergs studie har stora likheter med denna. Varför informationen från dessa har 
relevans även i denna studie.  

3.1.6 Validitet och reliabilitet 

Genom att forskningsfrågor och avgränsningar kontinuerligt ställts mot resultatet har 
studien utformats för att kunna mäta vad som avses mätas och validiteten säkrats.  
 
För att säkra studiens reliabilitet, alltså tillförlitligheten hos insamlad data har data 
Denscombe (2016) utfördes frågeformuläret med hjälp av Google forms, där 
programmet automatiskt sammanställer inkomna svar. Data som inkommit har 
sedan analyserats mer noggrant och selekterade sammanställningar har utförts. 
Exempelvis anses det inte vara relevant om respondenter svarat att de kommer att 
skejta oftare om en skatepark byggs på Gotland, om personen inte uppgivit att de 
har någon anknytning till Gotland. Liknande gäller för vilket transportmedel de 
responderande kommer att använda sig av för att ta sig till parken med den aktuella 
lokaliseringen.   
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3.2. Parkdesign 

Svar från frågeformuläret samt kontakt med övriga intressenter kommer att ligga till 
grund för designarbetet och skateparkens utformning. För att skaffa en tydligare 
uppfattning om platsens i nuläget verkliga utseende besöktes den fysiskt och ett 
antal fotografier togs av den aktuella platsen. I skissarbetet användes programmet 
sketchup eftersom det ger möjlighet att snabbt visualisera tredimensionella modeller. 
 

3.2.1. Bowl 

Vid utformning av bowl samt övriga böjar i parken kommer formeln för den perfekta 
böjen framtagen av Brandberg (2012) att användas för att bestämma böjens radie. I 
övrigt kommer hänsyn tas till de synpunkter som framkommer i 
enkätundersökningen. 
 
Brandberg (2012) gjorde i sin studie uppmätningar av ett antal miniramper runt om i 
Sverige, formeln som används för att beräkna radien hos böjen i ramperna bygger 
på kordasatsen. Användning av formeln förutsätter att w är förutbestämt 
(Mathopenref, u.å.). Brandberg använde sig av en linjal med w bestämt till 1038 mm, 
för att genomföra uppmätningar och beräkningar. 
 
 
 

 

 

 

 

3.2.2. Street 

Streetytans utformning kommer att präglas av undersökningsresultatet samt den 
intervju som genomförs med Sundby (2017). Inspiration kommer även tas från 
befintliga skateparker.    

 

w 

h 

Figur 4. Kompletterande illustration till formel 
för beräkning av radien. 
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4. Resultat 

4.1. Lokalisering av skatepark 

Kontakt med stadsträdgårdsmästare Pernilla Johansson har lett till kännedom om en 
annan plats som med stor sannolikhet kan bli aktuell för aktivitetsparken i 
murgrönans ställe. Kommunens styrande politiker har fortsatt intresse i att anlägga 
en aktivitetspark uppger Johansson (2017). Platsen är belägen i Visby, en kilometer i 
nordostlig riktning från busstationen där murgrönans aktivitetspark var tänkt att 
uppföras. I nära anslutning till platsen finns två skolor, en kommunal- och en friskola 
samt en förskola.  
 
Figur 5. Visar den aktuella plats där aktivitetsparken troligtvis kommer att anläggas, i 
dagsläget nyttjas inte ytan till annat än passage av fotgängare och cyklister. Då den i 
vissa fall är den genaste vägen, vilket syns i form av ett kryss på bilden. Ytan anses 
därför inte ha något direkt värde i nuvarande ytförande.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figur 5. Planvy över platsen med skatepark. 
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Platsens geografiska belägenhet med närhet till såväl busstation och skolor ökar 
parkens tillgänglighet. Platsen ligger relativt centralt och närheten till skolor ger 
möjlighet till nyttjande från grupper som inte deltagit i studien. 

Av de tolv respondenter som uppgivit att de är fast bosatta på Gotland kommer nio 
att ta sig till skateparken med cykel eller skateboard vilket har minimal 
klimatpåverkan, två uppger att de åker bil och en moped. Sju av de totalt 23 
svarande säger sig spendera sommarmånaderna på Gotland fyra av dessa kommer 
att cykla, en buss, en moped och en bil till parken om den uppförs på tänkt plats. 

Skola 2 

Skola 1 

Skatepark 

Busstation 

Figur 6. Satellitbild över del av Visby som visar platsen 
för skateparken i förhållande till busstation och 
närliggande skolor. Skola 1: kommunal låg- och 
mellanstadieskola, Skola 2: friskola låg- och 

mellanstadie, Skola 3: kommunal högstadieskola.  

Skola 3 
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4.2. Omröstning 

Omröstningen publicerades i facebookgruppen den 6 april 2017 och har nästan en 
månad senare, den 4 maj visats av 79 personer. Totalt har 32 personer deltagit i 
omröstningen, begränsningar i programmets funktioner har lett till att möjlighet 
funnits att rösta på samtliga alternativ. De alternativ som publicerades av författaren 
för att skapa en uppfattning om mest önskad utformning var pool/bowl, street, 
miniramp, vertramp, samt betong och trä som underlags-/ytskiktsalternativ. 
Gruppmedlemmarna gavs också möjlighet att addera ytterligare alternativ själva 
vilket resulterade i att microramp tillkom. 

Underlaget/ytskiktet som fick flest antal röster var betong, 28 st, trä tilldelades endast 
en röst och den gavs av en person som även röstat på betong. Pool/bowl gavs 18 
röster tätt följt av street med 16 röster, 7 röster tilldelades miniramp, 3 röster gavs till 
microramp samt 2 till vertramp. 

Figur 7. Diagrammet visar en sammanställning av resultatet 

från omröstningen. 
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4.3. Intervju och kommunikation med intressenter  

Intervju med Martin Sundby som är uppvuxen på Gotland har genomförts vilket 
resulterade i att asfalt tillfördes webbenkäten som ett alternativt underlag/ytskikt för 
skateparken. Sundby menar att asfalt är det underlag vilket han helst åker 
skateboard på. Resultatet från intervjun bidrog också med ytterligare ett 
svarsalternativ till frågan om vad som är viktigast i en bra skatepark, autenticitet. 
Autenticitet syftar i sammanhanget till att parkens utformning och dess 
element/obstacles efterliknar de som återfinns på vanliga gator så mycket som 
möjligt, med exempelvis trottoarkanter, vattenposter och poles. Detta tillsammans 
med bra flow värderas högt av Sundby för en bra skatepark. 

Vid personlig kommunikation med Ribbing (2017) uppgavs en ungefärlig generell 
kostnadsuppgift för betongparker om 5000- 6000 kr/kvm. Kostnaden varierar 
beroende av om det är plana, konvexa eller konkava ytor som ska gjutas, plana ytor 
kräver en mindre arbetsinsats än de övriga och blir därför billigare. Ribbing (2017) 
nämner också att delvis asfaltering kan vara ett bra och billigare alternativ. 

4.4. Enkätundersökning 

Resultatet från enkätundersökningen kan inte ses som generaliserbart då vissa 
frågor formulerats specifikt med lokal anknytning. Frågeformuläret är uppdelat i två 
delar där den första delen innehåller bakgrundsinformation och frågor som rör 
parkens utformning medan del två är mer riktad mot hållbarhetsfrågor. 
Facebookgruppen där länken till enkäten publicerats har 110 medlemmar varav 23 
personer har deltagit i undersökningen vilket ger en svarsfrekvens om 20,9 procent. 
Diagrammen nedanför redovisar bakgrundsinformation för populationen, gruppen 
utgörs av 91,3 procent män.  

Figur 8. Diagrammet visar könsfördelningen hos 

respondenterna i enkätundersökningen. 
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Resultatet visar att majoriteten av respondenterna har flera års erfarenhet av 
skateboardåkning och en relativt hög genomsnittlig ålder. Genomsnittsåldern för 
svarsgruppen har beräknats till cirka 28 år och 66,6 procent av de svarande har 
minst 12 års erfarenhet av skateboardåkning.   

4.4.1  Parkens utformning, del 1 

Majoriteten av respondenterna uppgav att de föredrar streetåkning och helst ska 
underlaget vara betong. Den totala fördelningen av svar på frågorna om föredragen 
åkning samt underlag redovisas i nedanstående diagram. 

På frågan om vad som anses vara viktigast i en bra skatepark värderar 43,5 procent 
av respondenterna variation högst. I sammanhanget syftar variation till att parken har 
många olika delar såsom street, ramp och bowl. 

I enkäten gavs möjlighet att skriva fria svar på några frågor och komma med 
synpunkter på vad som utgör en bra skatepark. Dessa frågor rör utformningen av 
parken och något som återkommer bland flera av svaren är vikten av att lämna fria 
ytor och inte placera olika obstacles för tätt inpå varandra. Varierad svårighetsgrad 
och bra flow är något som efterfrågas av flertalet respondenter.  

Figur 9. Cirkeldiagram som visar 

åldersfördelning för respondenterna. 

Figur 10. Cirkeldiagram som visar 
respondenternas erfarenhet av 

skateboardåkning. 

Figur 11. Cirkeldiagram som visar 

önskat underlag/ytskikt.  

Figur 12. Cirkeldiagram som visar 

föredragen typ av åkning. 
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Olika önskemål om vad som anses som viktiga element i parken har också mottagits 
via frågeformuläret. Återkommande är curb, bank, hip, rail och qurterpipe, samtliga 
inkomna synpunkter återfinns i bilaga 6. 

4.4.2 Hållbarhetsaspekter, del 2 

Del två i frågeformuläret innehöll frågor som på olika vis knyter an till 
hållbarhetsaspekter som kan kopplas till skateparken. Därav inleddes denna del med 
att fråga om respondenterna är bosatta på Gotland, 52,2 procent svarade ja och 
övriga 47,8 procent nej. 30,4 procent av de respondenter som svarat nej uppger att 
de har anknytning till Gotland och spenderar en viss tid på ön under 
sommarmånaderna. Av de respondenter som uppgav att de är bosatta på Gotland 
bor majoriteten i Visby, några säger sig också bo i Visby över sommaren. 4,5 
procent kan tänka sig att flytta till ön om skatemöjligheterna förbättras. 13 procent 
har svarat att de kommer skejta oftare om det finns en skatepark i Visby trots att de 
uppgivit att de inte bor på Gotland eller att de har anknytning till ön på något vis. 
Vikten av god belysning i anslutning till parken påtalas i fritextsvaren. 

I enkätens andra del med frågor kopplade direkt till hållbarhetsaspekter, var två 
frågor formulerade så att respondenterna skulle uppskatta vilken yta som krävs dels 
för att tillfredsställa individens egna skatebehov. Samt hur stor yta som skulle krävas 
för att tillgodose gotlänningarnas behov med hänsyn tagen till samtliga 
brukargrupper, dvs. utövare av aktiviteter som skateboard, inlines, BMX och 
sparkcykel. För att tillfredsställa individens behov uppgav 31,8 procent att 300 kvm 
var tillräcklig yta och lika stor andel 600 kvm. När även övriga brukargrupper 
medräknas uppskattar 47,8 procent att 600 kvm är en tillräcklig yta medan 30,4 
procent menar att ytan då bör vara dubbelt så stor.   

4.5. Parkdesign 

För att parkens utformning ska tillgodose så stor del som möjligt av de önskemål 
som identifierats, kommer parkens bowl att delvis likna en miniramp men med 
rundade sammanslutande hörn. Den kommer också att innefatta en grundare och en 
djupare del, största andelen av copingen kommer att bestå av stålcoping men en 
kortare del av copingens sträckning ska bestå av vikingblocks.  

I övrigt ska parken erbjuda möjlighet till flow och variation, den ska innefatta en 
relativt stor yta som anpassas för streetåkning. Denna yta ska förses med olika 
element som skateboardtricks kan utföras på, vilka ska placeras med ett tillräckligt 
stort avstånd från varandra. Ett tillräckligt stort avstånd blir författarens uppgift att 
tolka och bedöma. 
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Figur 13. Planvy över designförslag till skatepark. 

Figur 14. Perspektivbild av designförslag till skatepark. 
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Figur 15. Närbild från designförslag till skatepark. 
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5. Diskussion & slutsatser

5.1. Hållbar utveckling 

Genom att göra en grundlig undersökning av vad som önskas av den tänkta 
målgruppen ges möjligheten att anpassa resultatet till vad som faktiskt efterfrågas. 
På så vis ökas chansen till att lyckas designa en attraktiv park vilket leder till ett 
maximalt nyttjande av den skatepark som byggs och risken att bygga en spökpark 
minskas avsevärt. 

Skateboard är en sport som kräver förhållandevis lite personlig utrustning för att 
utöva. På så vis kan det anses vara en hållbar sport både ur ekologiskt och socialt 
perspektiv. Framförallt kräver en skatepark ingen tillförd energi under brukandetiden 
bortsett från belysning, vilket i hög grad är ekologiskt hållbart.  

5.1.1. Sociala faktorer 

Att skateboardåkarna själva har möjlighet att påverka parkens utformning är något 
som kan anses vara positivt ur ett socialt perspektiv. Chansen till medbestämmande 
och inflytande tros dessutom kunna medföra en än högre nyttjandegrad av parken. 

En skatepark eller aktivitetspark kan medföra ökad aktivitet i form av liv och rörelse, 
detta tillsammans med god belysning kan bidra till att platsen och hela området 
upplevs tryggare. Ökas attraktiviteten i ett område påverkas de sociala faktorerna i 
en positiv riktning genom att fler väljer att stanna och bo kvar över längre tid. För att 
parken ska bli attraktiv även för allmänheten krävs ett omsorgsfullt designarbete och 
vikt bör läggas vid den estetiska utformningen av parken. 

Syftet med denna skatepark och frågan om skejtarna skulle skejta mer om det fanns 
en skatepark i Visby är inte i huvudsak att öka aktiveringen hos inaktiva barn och 
ungdomar generellt. En ökad aktivering hos denna specifika grupp anses ändå 
positiv och resultatet indikerar att parken kommer att nyttjas.  

5.1.2. Ekologiska faktorer 

Svaren på frågorna kring skateytans storlek tolkar författaren som att ca 600 kvm 
skulle kunna vara en tillräcklig yta för att uppfylla behovet hos gotlänningarna. Ur 
ekologisk synpunkt anses det mest hållbara alternativet vara att en så liten mängd 
betong som möjligt används för att täcka ytan. 

Persontransporter bidrar i stor utsträckning till växthuseffekten i form av 
koldioxidutsläpp. Genom att anlägga skateparken relativt centralt i Visby kommer 
transport till och från parken vara möjlig med kollektivtrafik, cykel eller skateboard. 
Att Visby får en egen skatepark kan också medföra att färre Gotlänningar reser till 
andra Svenska städer för att åka skateboard.    

Under de ekologiska aspekterna inryms även frågan om materialval, där betong är 
det av de tre olika material som är aktuella i studien som anses vara det mest 
hållbara. Betong är beständigt och klarar utomhusklimat på ett bra vis och kräver lite 
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underhåll. Däremot kan en mer flexibel lösning med möjlighet att flytta parkens olika 
obstacles kanske anses vara mer hållbar på lång sikt.  

Författarens erfarenhet av ramper byggda i trä är att de slits väldigt hårt till följd av 
påverkan från väder och vind. En träramp som står utomhus utan någon form av 
skydd för exempelvis nederbörd kräver regelbundet underhåll med intervaller om 
högst två år. Skivorna som utgör ytskikt i en träramp behöver bytas ut, i vissa fall 
brukar copingen flytta på sig och behöver förankras på nytt. 

5.1.3. Ekonomiska faktorer 

Den ökade attraktiviteten hos ett område kan bidra till inflyttning och på så vis även 
gynna marknaden. Urvalsgruppen för denna studie är förhållandevis liten men 
resultatet ger antydan om att ett fåtal personer flyttat från Gotland grundat på 
avsaknad av möjligheter till bra skateboardåkning. Om en skatepark skulle kunna 
bidra till att fler väljer att stanna på ön anses det vara positivt delvis ur ett ekonomiskt 
perspektiv men även den sociala aspekten. 

En väl utformad skatepark kan också bidra till öns turistnäring med tanke på att den 
öppnar upp för ytterligare en målgrupp då ön blir mer attraktiv ur skejtarnas 
perspektiv. Den kan medföra möjligheter till för Gotland en ny typ av arrangemang, 
tävlingar och event. 

En skatepark som byggs i kommunal regi är till för allmänheten och har inte någon 
enskild ägare och kan ses som en offentlig nyttighet. Den kan öppna möjligheter för 
individer att investera i socialt och kulturellt kapital utan någon stor ekonomisk 
kostnad. För de flesta människor upplevs lycka inte genom ägodelar utan i relationer 
och sammanhang (Gulliksson & Holmgren, 2015). Området som är tänkt att 
anläggas är fyller inte någon funktion idag utan är en tom gräsyta i stadsmiljö intill en 
fotbollsplan. Författarens uppfattning är att en skatepark/aktivitetspark skulle bidra 
med en värdeökning av platsen.  

5.2. Spontanidrott, nyttjande av näridrottsplats/skatepark 

Josef Fahlén (2007) konstaterar efter genomförandet av sin fallstudie på en 
näridrottsplats belägen vid Tegs Centralskola i Umeå tätort att den framförallt nyttjas 
av de barn och ungdomar som redan är aktiva i organiserade idrottsverksamheter. 
Han menar att det kunde vara lämpligt om fokus framförallt riktats mot de mer 
inaktiva ungdomarna och höra deras önskan. Denna näridrottsplats saknar dock 
skatepark vilket var planerat till en början. I denna studie har frågeformuläret endast 
publicerats i en facebookgrupp där medlemmarna förutsätts vara skateboardåkare, 
för att värva nya skateboardåkare skulle studien kunna breddas och även potentiella 
nya skejtare tillfrågas. 

Att skateboard kommer att vara en gren i OS i Tokyo år 2020 tror författaren kan 
generera i ytterligare ökat intresse för sporten som i sin tur leder till ett ännu större 
behov av en skatepark även i Visby. 
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5.3. Regionens vision 

Region Gotland har en vision om att bygga en aktivitetspark/näridrottsplats där en 
skatepark ska vara en del i ett större park-komplex. Idéen är att park-komplexet ska 
innehålla dels en skatedel och en parkourdel med bland annat en boulderingvägg. 
Tanken är också att det ska finnas utrymme för parken att expandera succesivt i 
olika etapper. Till en början riktas fokus på skate och parkour samt upprustning av 
närliggande befintlig lekplats(Johansson, 2017). Detta tror författaren kan vara 
positivt med tanke på att det öppnar för möten även utanför ramen av den egna 
aktiviteten, vilket också kan generera i att fler provar på skateboardåkning. En park 
som nyttjas är en på många vis hållbar park. 

Genom egen erfarenhet har författaren noterat att det är vanligt förekommande med 
mindre barn som leker i skateboardramper och skateparker. Rampernas böjar 
nyttjas bland annat som rutschbana, vilket utgör en risk för kollisioner. Ett större 
park-komplex med möjlighet att utöva fler andra aktiviteter skulle kunna medföra en 
förflyttning av liknande lekar till ett lämpligare delområde av parken.  

5.4. Designutredning 

Till skillnad från vad som framkom vid första omröstningen som utfördes i 
facebookgruppen, att bowl/pool skulle vara det som önskades av flest tillfrågade 
pekar resultatet från enkätundersökningen på att efterfrågan är störst på street. 
Bowl/pool kommer inte för den sakens skull uteslutas, men större vikt än vad som 
var tänkt från början kommer att läggas vid utformning av streetytan. Variation är 
också något som värderas högt, dvs parken bör innefatta både en streetyta och en 
bowl.  

Vad gäller svaren från enkätundersökningen tas hänsyn till samtliga respondenters 
synpunkter vilka rör utformningen av parken. Trots att vissa uppgivit att de ej är 
bosatta på Gotland anses deras synpunkter värdefulla och bidrar till bredare 
designunderlag.     

Designarbetet och dialogen med de gotländska skejtarna kommer att fortsätta efter 
inlämnandet av denna rapport. För att uppnå ett så bra resultat som möjligt av 
utformningen för skateparken kommer förslag ritade i Sketch Up att publiceras i 
facbookgruppen och möjlighet ges att lämna synpunkter på förslagen. Utifrån 
ytterligare synpunkter kommer förändringar i modellerna eventuellt att göras.  



 
Den hållbara skateparken   Christian Muttoni 
     2017- 06 - 11 

25 
 

 

6. Slutsatser 

Som svar på frågan om det finns en generell modell för hur den hållbara skateparken 
ska utformas för att uppfylla samtliga tre hållbarhetsdimensioner?  
 
Den hållbara skateparken med hänsyn tagen till ekologisk hållbarhet, bör anläggas i 
närhet till majoriteten av brukare, den bör inte ta större yta i anspråk än vad som 
krävs för att uppfylla de lokala behoven, design för utformning bör ske i samråd med 
de tänkta brukarna. 
 
Den hållbara skateparken med hänsyn tagen till social hållbarhet, bör anläggas i 
närhet till majoriteten brukare, vikt bör läggas vid estetik samt variation för att passa 
så många som möjligt, design för utformning bör ske i samråd med de tänkta 
brukarna. 
 
Den hållbara skateparken med hänsyn tagen till ekonomisk hållbarhet, bör anläggas 
i närhet till majoriteten brukare, den bör inte ta större yta i anspråk än vad som är 
ekonomiskt försvarbart, design för utformning bör ske i samråd med de tänkta 
brukarna. 
 
Hur ser den hållbara skateparken ut och hur utnyttjas disponibel yta på̊ bästa sätt? 
 
Disponibel yta utnyttjas på bästa sätt om den kan satisfiera de tänkta brukarna och 
samtidigt vara inbjudande för nya potentiella brukare. Ytan bör erbjuda variation i 
såväl svårighetsgrad som mellan olika åkstilar. Viktigt är också att undvika alltför 
många features på en liten yta, öppna och fria ytor med möjlighet att ta fart till olika 
obstacles bör prioriteras.  
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7. Förslag till fortsatta studier

Att undersöka vilket underlag som är mest fördelaktigt med hänsyn tagen till 
bullernivåer. Genom att jämföra olika material som exempelvis betong, asfalt och trä. 
Det skulle också vara intressant att studera miljöpåverkan för dessa olika material 
genom att utföra livscykelanalyser.    
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Bilaga 1 

 
Bilden visar platsen där parken är tänkt att anläggas med ett exempel på en 
skatepark. Parken har modellerats och klippts in i bilden med hjälp av programmet 
Sketch Up. 
 



Bilaga 2 
Intervju med Martin Sundby 2017-04-21 

C = Christian Muttoni 
M = Martin Sundby 

C: Hur gammal är du, hur länge har du åkt skateboard och vilken är din åkstil? 

M: Jag är 25 år gammal, har åkt skateboard i cirka 15 år och åker för det mesta 
street.  

C: Berätta kort om din karriär som skateboardåkare. 

M: Jag började åka skateboard på Gotland, där fanns ingenting att skejta under 
vinterhalvåret så jag och några polare åkte iklädda dunjackor i ett parkeringsgarage i 
Visby. Senare flyttade jag till Stockholm där jag gick på fryshusets skategymnasium, 
år 2008 blev jag sponsrad av skateshopen Core. Genom åren har jag haft sponsorer 
som Epc, Zooyork, Fabriken och Ashbury. Jag vikarierade även som lärare på 
skategymnasiet under en åtta månaders period. Jag har deltagit i ett 20-tal tävlingar 
varav en internationell, Halloween Hellracer i New York.  

C: Vilket underlag föredrar du att åka på, vilken typ av coping och curb föredrar du? 

M: Jag åker helst på asfalt, copingen får gärna vara av metall och curbs ska helst 
vara av granit. 

C: Vad är viktigt i en bra skatepark, har du någon favoritpark? 

M: Om DIY-parker räknas så säger jag Gastelyckan i Lund. Söderlyckan i Lund har 
granitblock vilket är perfekt underlag men streetytan är uppbyggd så att åkningen blir 
mest fram och tillbaka. Viktigt för en bra skatepark är cirkulation, att det finns många 
olika linjer som går att åka med bra flyt. Att parken känns autentisk är också väldigt 
viktigt, att den har element som liknar de som finns på riktiga gator. Ett exempel på 
en streetyta som känns autentisk och har bra flow är Jutan inomhuspark i 
Helsingborg, där finns bland annat en vattenpost. För övrigt tycker jag att det är 
viktigt att inte alla obstacles är för stora.      

C: Har du något favoritobstacle? 

M: Slappy curb är nog min favorit men så tycker jag att det är kul med vattenposter 
och poles, som sagt autentiska obstacles.  



C: Hur ser en bra bowl ut tycker du? 

M: Jag har börjat åka lite böj nu på senare tid. Viktigt är att den inte är för djup, 3 
meter är för stort, mellan 1,5 meter och 2 meter är en bra höjd. Den får gärna 
innehålla något mer element än bara bowl, exempelvis speedbump eller liknande. 

C: Vad tycker du om skateparken i Slite på Gotland? 
M: Den är väldigt otillgänglig då den ligger i Slite som är drygt 3,5 mil från Visby. Det 
är också en väldigt svårskejtad park, känns som en DIY-park.    

C: Kan du uppskatta hur stor en skatepark bör vara för att tillgodose behovet i Visby? 

M: I en stad med Visbys storlek cirka 27 000 invånare behövs en park som är minst 
fyra gånger parken i Slite. En grov uppskattning av den parken är att den är cirka 
100- 150 kvadratmeter till ytan. Om parken blir för liten finns en risk att staden växer
ur den väldigt snabbt. Man bör därför tänka på att parken troligtvis kommer generera
i ett ökat intresse för skate och fler som börjar åka skateboard, även gamla skejtare
som börjar åka igen. I en för liten park där åkarna måste trängas uppstår också risk
för kollisioner.

C: Det talas ofta om att det är problematiskt med andra brukargrupper, framförallt 
sparkcykelåkare, hur ser du på saken och har du någon idé om vad som kan göras åt 
det? 

M: Jag tycker det är viktigt att alla ska vara välkomna och anser inte att någon grupp 
ska uteslutas. Men ja, det kan vara problematiskt då de ofta är väldigt små och åker 
omkring lite hur som helst vilket leder till kollisionsrisk. Jag vet att i vissa parker har 
man löst det genom att ha olika tider för olika grupper. Jag tror att en bättre lösning 
på det problemet är att utbilda barn och unga i “parkvett”. 
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Bilaga 3 

Hållbar skatepark i Visby 
Hej och tack för att du deltar i den här undersökningen! 

Mitt namn är Christian Muttoni, jag kommer från Gotland och går sista året på 
byggingenjörsprogrammet vid Mittuniversitetet i Östersund. För tillfället arbetar jag med 
mitt ex-jobb "den hållbara skateparken" där målet är att designa en skatepark som passar 
Visby. Förhoppningsvis kommer resultatet av studien att fungera som underlag till       
den park som kan komma att byggas vid gamla A7-området. 

För att kunna anpassa skateparken till de som kommer att nyttja den behöver jag dina 
synpunkter. 

Jag är mycket tacksam för att du tar dig tid att besvara detta frågeformulär! 
Svaren behandlas självklart anonymt. 

Har du några frågor, övriga synpunkter eller vill veta mer om studien når du mig på 0702 
64 29 21 eller chmu1300@student.miun.se 

1. 
Bakgrundsinformation 
Markera endast en oval. 

Kvinna 

Man 

Övrigt 

2. 
Hur gammal är du? 
Markera endast en oval. 

0-8 år

8-12 år

12-16 år

16-20 år

20-25 år

25-30 år

30-40 år

40+

mailto:chmu1300@student.miun.se
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3. 
Hur länge har du åkt skateboard? 
Markera endast en oval. 

0-1 år

1-2 år

2-3 år

3-5 år

5-8 år

8-12 år

12-17 år

17+

4. 
Vilken typ av åkning föredrar du? 
Markera endast en oval. 

Bowl/pool 

Vertramp 

Miniramp 

Microramp 

Street 

Freestyle 

Slalom 

Övrigt: 

5. 
Vilket underlag föredrar du att åka på? 
Markera endast en oval. 

Betong 

Asfalt 

Trä 

Övrigt: 
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6. 
Vad anser du är viktigast i en bra skatepark? 
Markera endast en oval. 

Flow (att hela parken går att skejta utan att stanna, cirkulation) 

Orginalitet (att parken innehåller features som inte finns någon annan stans) 

Autenticitet (att parken känns äkta, med features som finns på exempelvis 
riktiga gator) 

Variation (att parken har många olika delar tex. street, ramp och bowl) 

Tillgänglighet (att parken är centralt belägen, skejtbart avstånd)  

Estetik (att parken och dess omgivning är snygg) 

Street (stor streetyta med exempelvis många olika curbs, banks, rails) 

Böjar (att parken har många böjar, tex bowl, spine, quaterpipes) 

7. 
Övriga kommentarer/önskningar till vad som utgör en bra skatepark? 

8. 
Beskriv en bra bowl, ge exempel på en bra bowl du skejtat 

9. 
Vilken sorts coping föredrar du? 
Markera endast en oval. 

Vikingblocks (betong) 

Stål 

10. 
Beskriv en bra streetyta, vilka element är viktigast, ge gärna exempel 
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Hållbarhetaspekter 

11. 
Bor du på Gotland? 
Markera endast en oval. 

Ja 

Nej 

12. 
Var på Gotland bor du? 

13. 
Hur ofta åker du skateboard? 
Markera endast en oval. 

Flera gånger i veckan (ca 3-7 ggr) 

Någon gång i veckan (ca 1-3 ggr) 

Flera gånger i månaden (ca 3-7 ggr) 

Någon gång i månaden (ca 1-3 ggr) 

Flera gånger per år (ca 3-7 ggr) 

Någon gång per år (ca 1-3 ggr) 

14. 
Skulle du skejta oftare om det fanns en bra skatepark i Visby? 
Markera endast en oval. 

Ja 

Nej 

Kanske 

15. 
Tror du att du fortfarande kommer skejta om 5-10 år? 
Markera endast en oval. 

Ja 

Nej 

Kanske 

16. 
Om det fanns en eller flera bra skateparker på Gotland skulle jag inte resa till 
andra städer för att skejta lika ofta 
Markera endast en oval. 

Nej, det skulle inte påverka mitt resande alls 

Ja, jag skulle resa mindre om utbudet av bra skate var större på ön 
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17. 
Hur skulle du ta dig till skateparken om den byggs i närheten av 
Orionskolan/Alléskolan i Visby? 
Markera endast en oval. 

Skejt 

Cykel 

Buss 

Moped 

Bil 

Båt/flyg 

18. 
Har du flyttat från Gotland pga det begränsade utbudet av bra skatespots? 
Markera endast en oval. 

Ja 

Nej 

19. 
Har du övervägt att flytta från Gotland pga det begränsade utbudet av bra 
skatespots? 
Markera endast en oval. 

Ja 

Nej 

Kanske 

20. 
Kan du uppskatta hur stor yta som krävs för att tillfredsställa ditt skatebehov? 
Markera endast en oval. 

ca 150 kvm 

ca 300 kvm 

ca 600 kvm 

ca 1200 kvm 

Övrigt: 

21. 
Kan du uppskatta hur stor yta som krävs för att tillfredsställa Gotlänningarnas 
skatebehov? (även BMX, sparkcykel och inlines) 
Markera endast en oval. 

ca 150 kvm 

ca 300 kvm 

ca 600 kvm 

ca 1200 kvm 

Övrigt: 
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22. 
Beskriv kort vad som är viktigt för dig att ha i skateparkens omgivning och 
närhet 

Tillhandahålls av 



Hållbar skatepark i Visby
23 svar

Bakgrundsinformation

Hur gammal är du?

Hur länge har du åkt skateboard?

Vilken typ av åkning föredrar du? 

Vilket underlag föredrar du att åka på?

Kvinna
Man
Övrigt

91,3%

0-8 år
8-12 år
12-16 år
16-20 år
20-25 år
25-30 år
30-40 år
40+

26,1%

34,8%

26,1%

0-1 år
1-2 år
2-3 år
3-5 år
5-8 år
8-12 år
12-17 år
17+

9,5%

19%
33,3%

14,3%

14,3%

Bowl/pool
Vertramp
Miniramp
Microramp
Street
Freestyle
Slalom
Övriga

52,2%

13%
26,1%

Betong
Asfalt
Trä
Övriga

26,1%

65,2%
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Vad anser du är viktigast i en bra skatepark?

Övriga kommentarer/önskningar till vad som utgör en bra skatepark?

Miniramp och 
streetyta

För 
mig handlar det om att inte krångla till det. Använda de klassiska obstaclen 
(curb, hip, bank, quarterpipe/miniramp och rail). Det kan kännas orginellt att 
göra ett nytt och spännande obstacle, men det brukar visa sig att ingen kör på 
det istället. Ett exemplar av de överstående obstaclen är egentligen det enda 
som behövs. Man ska inte underskatta att lämna öppen yta för att kunna ta fart 
eller bara åka street, eftersom detta är väsentligt för att ens kunna köra 
klokt. Får med andra ord inte kännas ihoptryckt, vilket det lätt blir när man 
försöker få in så mycket som möjligt i en park.

Gott 
folk. 

Tillgänglighet, 
måste vara relativt central. Den ska vara snygg, träd osv samt en lokal prägel 
på parken. Gotland t.ex kicken över ett betongfår. Bra flow och rätt höjd på 
alla hinder, rätt vinklar på banks å ramper. MYCKET viktigt att det är rätt folk 
som bygger parken med rätt expertis annars är det lätt att det byggs på fel 
sätt. Mycket fria ytor, finns inget värre när parker har för mycket hinder på 
för liten yta.

Beskriv en bra bowl, ge exempel på en bra bowl du skejtat
Mellandelen 
i Söderlyckan - Lund

Skejtar 
för närvarande bowl i Uppsala (kallas för "Bloodbowl"), Den är ett bra exemplar. 
Fyra hörn, varav ett högre, med en liten vinkelökning på ena 
långsidan.

BAYSIXTY6 
Bowl i London 

Sköna 
böjar en låg del och en hög del och inte för kurvig. Större delen stål men oxå 
roligt med vikingcoping på en del 

Själv 
gillar jag betongbowls som håller en minirampskännsla med olika extensions. Inte 
backyard pool.

Båda 
bowlerna på bryggeriet(Malmö) är roliga att åka i, men speciellt den stora! Den 
är grym och är av trä! 

Vilken sorts coping föredrar du?

Beskriv en bra streetyta, vilka element är viktigast, ge gärna exempel

2 boxar och 
en rail räcker långt - ev. en shootout

Flow (att hela parken går att
skejta utan att stanna, cirku…
Orginalitet (att parken
innehåller features som int…
Autenticitet (att parken kän…
Variation (att parken har m…
Tillgänglighet (att parken är…
Estetik (att parken och des…
Street (stor streetyta med e…
Böjar (att parken har mång…

17,4%

43,5%

8,7%
26,1%

Vikingblocks (betong)
Stål

17,4%

82,6%
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Likt 
tidigare. För mig är de viktigaste elementen (ett måste): 1. En flat curb, 2. En 
Hip, 3. En bank. Med dessa tre blir parken aldrig tråkig eller enformig. De är 
kanske de mest klassiska streetelementen, men också de som fungerar bäst för 
flest åkare, såväl nya som erfarna. Många skulle nog säga att ett flat-rail är 
ett måste också, men för mig så väger curben högre och om det känns som att ett 
flatrail behöver "tryckas in någonstans", kan det vara värt att hoppa 
det.

Ordentliga 
curbs/ledge

Granitcurbs 

Hållbarhetaspekter

Bor du på Gotland?

Var på Gotland bor du?

Hur ofta åker du skateboard?

Skulle du skejta oftare om det fanns en bra skatepark i Visby?

Tror du att du fortfarande kommer skejta om 5-10 år?

Ja
Nej47,8%

52,2%

Bara… Buttle… Ibland… Lumm… Visby Visby… Växte…
0

2

4

6

1 (4,3 %)1 (4,3 %)1 (4,3 %)1 (4,3 %)1 (4,3 %)1 (4,3 %)1 (4,3 %)1 (4,3 %)

5 (21,7 %)

2 (8,7 %)

1 (4,3 %)1 (4,3 %)1 (4,3 %)1 (4,3 %)

Flera gånger i veckan (ca 3-7
ggr)
Någon gång i veckan (ca 1-3
ggr)
Flera gånger i månaden (ca
3-7 ggr)
Någon gång i månaden (ca
1-3 ggr)
Flera gånger per år (ca 3-7…
Någon gång per år (ca 1-3…

18,2%

9,1%

9,1%18,2%

40,9%

Ja
Nej
Kanske

13%

87%
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Om det fanns en eller flera bra skateparker på Gotland skulle jag inte 
resa till andra städer för att skejta lika ofta

Hur skulle du ta dig till skateparken om den byggs i närheten av 
Orionskolan/Alléskolan i Visby?

Har du flyttat från Gotland pga det begränsade utbudet av bra 
skatespots?

Har du övervägt att flytta från Gotland pga det begränsade utbudet av 
bra skatespots?

Kan du uppskatta hur stor yta som krävs för att tillfredsställa ditt 
skatebehov?

Nej, det skulle inte påverka
mitt resande alls
Ja, jag skulle resa mindre om
utbudet av bra skate var
större på ön

69,6%

30,4%

Skejt
Cykel
Buss
Moped
Bil
Båt/flyg

17,4%

8,7%

34,8%

34,8%

Ja
Nej

17,4%

82,6%

Ja
Nej
Kanske

47,8%

47,8%

ca 150 kvm
ca 300 kvm
ca 600 kvm
ca 1200 kvm
Övriga

13,6%

18,2%

31,8%

31,8%
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Kan du uppskatta hur stor yta som krävs för att tillfredsställa 
Gotlänningarnas skatebehov? (även BMX, sparkcykel och inlines)

Beskriv kort vad som är viktigt för dig att ha i skateparkens omgivning 
och närhet

Tillgång 
till vatten och sittplatser för allmänheten

Möjlighet 
att fylla på vatten är alltid bra, men inte ett måste. Annars har omgivningen 
inte så stor betydelse. Något som inte bör underskattas är en stark belysning i 
hallen, detta är något som andra hallar haft svårt att uppfylla och det gör 
jättemycket. 

För 
mitt välbefinnande, göra det jag älskar. Det viktigaste är vad parken ger 
Gotland. Gör ön till en mer attraktiv plats som generar mer turism, ungdomar och 
vuxna börjar engagera sig i föreningsliv tillsammans. tävlingar kommer till 
stan, Stan blir med levande. Man kan ha skatesköna på sommaren. Skateboard är 
numera en gren i OS och intresset gör skateboard har aldrig varit större 

Nära 
till Visby. Den behöver vara lätttillgänglig för alla ungdomar. Offentlig toa 
och en kiosk vore ju trevligt.

Bänkar, 
spotlights. 

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google. Anmäl otillåten användning - Användarvillkor - 
Ytterligare villkor

ca 150 kvm
ca 300 kvm
ca 600 kvm
ca 1200 kvm
Övriga

8,7%

13%

30,4%

47,8%

0

4

8

12

16
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Bilaga 5 

Nedan följer svar på fritext-frågor från enkätundersökningen. 

Övriga kommentarer/önskningar till vad som utgör en bra skatepark? 

• Miniramp och streetyta
• För mig handlar det om att inte krångla till det. Använda de klassiska obstaclen (curb,

hip, bank, quarterpipe/miniramp och rail). Det kan kännas orginellt att göra ett nytt
och spännande obstacle, men det brukar visa sig att ingen kör på det istället. Ett
exemplar av de överstående obstaclen är egentligen det enda som behövs. Man ska
inte underskatta att lämna öppen yta för att kunna ta fart eller bara åka street,
eftersom detta är väsentligt för att ens kunna köra klokt. Får med andra ord inte
kännas ihoptryckt, vilket det lätt blir när man försöker få in så mycket som möjligt i en
park.

• Gott folk.
• Tillgänglighet, måste vara relativt central. Den ska vara snygg, träd osv samt en lokal

prägel på parken. Gotland t.ex kicken över ett betongfår. Bra flow och rätt höjd på alla
hinder, rätt vinklar på banks å ramper. MYCKET viktigt att det är rätt folk som bygger
parken med rätt expertis annars är det lätt att det byggs på fel sätt. Mycket fria ytor,
finns inget värre när parker har för mycket hinder på för liten yta.

• En bra park har självklart någonting för alla. Men jag tycker även att flow och
autenticitet är mycket viktigt.

• Utrymme, och då tänker jag på att det ska finnas utrymme för alla typer av åkning
oavsett vilken nivå du ligger på. Då känns det viktigt att inte bygga för kompakt.

• Hellre få och genomtänka obstacles än en rörig och "tight" park.
• Bra blandade streetprylar med sköna böjar for att få fart och flow överallt. viktigt med

pyramid hips och "driveways eller speedbumps" men även blandade manual vänliga
curbs och rör.

• Varierad svårighetsgrad
• Att bygga utomhuspark i trä är menlöst. Då är betong bättre.
• Att den är hel och tas hand om, delat ansvar

Beskriv en bra bowl, ge exempel på en bra bowl du skejtat:

• Mellandelen i Söderlyckan - Lund
• Skejtar för närvarande bowl i Uppsala (kallas för "Bloodbowl"), Den är ett bra

exemplar. Fyra hörn, varav ett högre, med en liten vinkelökning på ena långsidan.
• BAYSIXTY6 Bowl i London
• Sköna böjar en låg del och en hög del och inte för kurvig. Större delen stål men oxå

roligt med vikingcoping på en del
• Själv gillar jag betongbowls som håller en minirampskännsla med olika extensions.

Inte backyard pool.
• Båda bowlerna på bryggeriet(Malmö) är roliga att åka i, men speciellt den stora! Den

är grym och är av trä!



• Om vi verkligen måste ha en bowl så gör den inte så jävla radikal. Relativt liten och
tillåtande för alla. Annars kommer den stå tom.

• Malmö Stapelbädden och Malmö Bryggeriet.
• Olika nivåer (djup) enkelt att åka runt i en bana
• Liten
• Precious Pool och Örebro skatepark.
• Aldrig skejtat bowl
• Variation, både låga och djupa delar samt möjlighet till att behålla farten.
• Minirampen i Humlegården i Stockholm. Möjligen något lägre skulle va trevligt.
• Olika höjder och åkbart i Shallow. Lunds nya skejtpark har en fantastisk bowl.
• Björns trädgård

Beskriv en bra streetyta, vilka element är viktigast, ge gärna exempel: 

• 2 boxar och en rail räcker långt - ev. en shootout
• Likt tidigare. För mig är de viktigaste elementen (ett måste): 1. En flat curb, 2. En Hip,

3. En bank. Med dessa tre blir parken aldrig tråkig eller enformig. De är kanske de
mest klassiska streetelementen, men också de som fungerar bäst för flest åkare,
såväl nya som erfarna. Många skulle nog säga att ett flat-rail är ett måste också, men
för mig så väger curben högre och om det känns som att ett flatrail behöver "tryckas
in någonstans", kan det vara värt att hoppa det.

• Ordentliga curbs/ledge
• Granitcurbs långa å fina, problemet med det är dock om bmxare med stålpegs åker

på dom gör då går dom sönder. I våran park får bmxare bara ha plastpegs. Wallriden,
lyonbanks samt lite lekiga hinder typ en liten slappycurb. Höjdskillnad är kul. Hubbas
m.m

• En, gärna två bra olika höjd, långa curbs. Ett flatrail ca 4meter. En manualpad.
Chinabanks av något slag är väldigt kul att ha längs med street delen i en park. Lite
flow är viktigt även här, tex en bank i ena änden och en quarter i andra. LES
Coleman Skatepark i New York har många fantastiska features för en street del.

• Variation! Så att det går att skejta där även om en är nybörjare, eller att det inte ska
bli tråkigt om en är bra.

• Betong, och utrymme att sparka mycket fart, någon form av curbs (gärna inte för
höga för att kunna tillgodose de som är mer nybörjare), någon form av trappa samt
något som jag inte vet vad de kallas men om du tänker dig en fyrkant som är höjd
som sluttar ner åt alla håll, som går att åka på ifrån alla håll och kanter, snett, rakt
osv. Jag vet att de har en sån på Bryggeriet(Malmö) och att det finns en bild, men
fungerade inte att länka tyvärr. Hoppas du förstår vad jag menar.

• Fristående lång bred och tvåsidig curb i "2-pals" höjd som även kan användas som
manual pad. Runt långt trevlig fristående rail, relativt lågt. En hyfsat flack 3-sidig hip
som ger dig pop men inte är för svår att landa i. En låg kicker to flat. Kicker to kicker
vore riktigt skoj. Euro gap eller bara möjlighet att poppa ur en bank till flakt är brutalt
kul. En långt QP som är riktigt låg och förlåtande för att lära sig. Ta inspiration ifrån
"plaza"-liknande parker som känns öppna och enkla. Gör det inte för svårt för dig,
less is more.

• Sköna böjar for att få fart och flow överallt. viktigt med pyramid hips och "driveways
eller speedbumps" men även blandade manual vänliga curbs och rör.

• Mycket tom yta, inte för kompakt



• Lågt, lättåkt och kul före svårt och stort.
• Örebro, bra flow
• Långa curbs och rails i varierande storlekar och lutningar
• Bra underlag är viktigast. Efter det de vanligaste elementen som curbs, flat ledges

och rails. En hip är aldrig fel. Wallride!
• Alltifrån roliga quarterpipes till schyssta rails och banks

Beskriv kort vad som är viktigt för dig att ha i skateparkens omgivning 
och närhet:

• Tillgång till vatten och sittplatser för allmänheten
• Möjlighet att fylla på vatten är alltid bra, men inte ett måste. Annars har omgivningen

inte så stor betydelse. Något som inte bör underskattas är en stark belysning i hallen,
detta är något som andra hallar haft svårt att uppfylla och det gör jättemycket.

• För mitt välbefinnande, göra det jag älskar. Det viktigaste är vad parken ger Gotland.
Gör ön till en mer attraktiv plats som generar mer turism, ungdomar och vuxna börjar
engagera sig i föreningsliv tillsammans. tävlingar kommer till stan, Stan blir med
levande. Man kan ha skatesköna på sommaren. Skateboard är numera en gren i OS
och intresset gör skateboard har aldrig varit större

• Nära till Visby. Den behöver vara lätttillgänglig för alla ungdomar. Offentlig toa och en
kiosk vore ju trevligt.

• Bänkar, spotlights.
• En toalett och tillgång till vatten så att en kan göra sina behov och inte behöva kånka

på vattenflaskor. Det får gärna finnas andra aktiviteter i närheten, som utepingisbord,
hinderbana eller boulderingblocks, så att det är ett aktivt område där det kan uppstå
roliga möten.

• En kiosk skulle gynnas av parken. Vattenkran för påfyllning! Bänkar och någonstans
att sitta när man vilar. En grill så man kan ordna schysst häng och events kring
sporten. Yta runt omkring så folk kan stanna och kolla på! Lycka till, så jäkla stoked!

• Kanske en park för annan aktivitet, med ytor att bara strosa, för att skapa nya
kontaktytor och centralt i visby.

• Kickbikeförbud
• Grönområden och vatten
• Sopkvastar så man kan ta bort grus och en parkering,
• Allt för alla
• Närgången till kiosk eller butik för mat/dryck.
• En affär där man kan köpa ngt att äta och dricka. Ps. Jag har fyllt i enkäten åt min

son, Ville Lundquist Falk
• Toaletter! Möjlighet att fylla en flaska med dricksvatten. Soptunnor. Bra belysning, det

är sällan bra belysning i utomhusparker.
• Bra och enkla matställen
• Bilfritt, lysen och hraffiti
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