
FOLKEPARKEN KJELVENE er et 

moderne anlegg rettet mot barn og 

ungdom. Anlegget har blitt til gjen-

nom en omfattende prosess, og det 

er lagt stor vekt på brukernes egne

ønsker. Ungdomskolelever, skate-

miljøet og naboer til anlegget i by-

delen har deltatt i en arbeidsgruppe 

med ansvar for utviklingen av Kjelvene.

Andre aktørerer som har bidratt til 

prosjektet, er Urban Sjøfront, som 

representerer grunneiere og nærings-

interesser i bydelen, landskaps-

arkitekter og bydelsutvalget. 

Skatemiljøet i Stavanger har vært 

med på detaljprosjektering, mens 

skateklubben har bidratt som 

konsulent i selve anleggsarbeidet. 

Slik har Kjelvene blitt et moderne 

anlegg utviklet på ungdommens 

premisser. 

Kjelvene er lokalisert i området rundt 

Johannesparken og lekeområdet 

Kjelvene. Parken og anlegget er 

forbundet med en gangbro over 

Haugesundsgata. Kjelvenes integre-

ring med Johannesparken har bidratt 

til å styrke det estetiske uttrykket. 

Parken er tradisjonelt utformet med 

plener, store trær, rosebed, sitte-

plasser og basseng. En opprustning 

av Johannesparken er under plan-

legging, og vil gi et økt aktivitets-

tilbud med blant annet betong-

landskap for skating og rollerblades, 

kunstoffdekke for ulike ballaktiviteter 

og lekeplass for små barn. På grunn 

av anleggets utforming og lokalise-

ring, avholdes en rekke arrangemen-

ter for unge i regi av den nye enheten 

Ungdom og Fritid i Stavanger 

kommune.

INNHOLD Kjelvene har et aktivitets-

område som består av et skateanlegg

på ca 950 m2. I tillegg til skating 

brukes dette også til inline og BMX. 

Anlegget har en 800 m2 ballflate 

med kunstoffdekke på 20x40 m med 

oppmerking for en håndballbane og 

to basketballbaner. 

BRUKERE I første rekke bruker

ungdom Kjelvene til skating, inline 

og BMX, samt fotball og andre ball-

aktiviteter. På dagtid benyttes om-

rådet av en nærliggende barnehage 

og barn sammen med foresatte. 

Anlegget brukes også av studenter 

fra BI og NITH. Siden Kjelvene er 

et unikt anlegg i Stavanger, brukes 

anlegget av folk fra hele byen og 

nabokommunene.

BYGGEKOSTNADER

4,1 mill. kroner (per 2005)

DRIFTSBUDSJETT

Folkeparken Kjelvene driftes og vedlikeholdes av 

Stavanger kommune. Det føres ikke driftsutgifter 

for det spesifikke anlegget.

Tilskudd fra Stavanger kommune:

Folkeparken Kjelvene mottar ingen tilskudd fra kommunen til 

driften. Alle utgifter dekkes over Avdeling for vei, park og idrett 

sine budsjetter.

DEMOGRAFI

Antall beboere i Storhaug bydel: 12 330 personer (januar 2007)

Barnehager: 4

Skoler: 6 totalt, fordelt på to barneskoler, 1 ungdomskole, 

1 skole for norsk- og voksenopplæring og 2 utdannings-

institusjoner (BI og NITH)

FAKTA

INNHOLD OG AKTIVITETER
Skatepark
Ballflate for diverse ballaktiviteter
Eget område for lekeutstyr
Plenflate for lek og spill
Sitte- og oppholdsarealer

EIERSKAP OG DRIFT
Stavanger kommune

STED
Haugesundsgata nær Stavanger sentrum

FERDIGSTILT
12. juni 2005

TILGJENGELIGHET
Ubetjent anlegg. Åpent alle dager. 

ARKITEKT
Smedsvig Landskapsarkitekter AS 

Folkeparken Kjelvene



MER INFORMASJON OM

FOLKEPARKEN KJELVENE

www.stavanger.kommune.no

Avdeling for vei, park og idrett

Tlf: (+47) 04005

INFORMASJON OM SPILLEMIDLER

TIL ANLEGG

Ta kontakt med kommunen eller 

idrettskonsulenten i Rogaland

fylkeskommune.

Se også Om tilskudd til anlegg og fysisk 
aktivitet, utgitt av Kultur- og 

kirkedepartementet. Bestemmelsene og 

kontaktinformasjon til Idrettsavdelingen 

finnes på Kultur- og kirkedepartementets 

sider på www.regjeringen.no

Denne brosjyren er utgitt av 

Idrettsavdelingen i Kultur- og 

kirkedepartementet i samarbeid 

med Stavanger kommune.   
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Folkeparken Kjelvene
 Et unikt skateanlegg for hele Stavanger

Folkeparken Kjelvene er et ubetjent skateanlegg plassert i Storhaug 

bydel i Stavanger. Kjelvene er ett av flere moderne anlegg med støtte 

fra Kultur– og kirkedepartementet.


