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Ålesund: Skråvika 

 

  

 

1. Områdebeskrivelse/status 
Gnr/ 
Bnr 

FS-nummer 
naturbase. 
no 

Sikrings 
form    

Sikret 
år 

Areal 
(da) 

Grunneier Forvaltning  
og drift 

Nærområde? 

13/5 
13/6 
13/437 
13/438 
13/439 
13/440 

FS00002625 

 
 
  

2014 19 

 

Ålesund 
kommune 

 

Kommentarer Badeplass for nærområdet Flisnes, samt kvartalslekeplass for nærmeste 
boligbebyggelse 

 

  

Erverv

Avtale

Stat

Kommune/ 
fri lusftsråd

Privat

Ja

Nei



 forklaring beskrivelse 

Naturgrunnlag Kort om flora og 
fauna, landskap, 
naturtype, evt 
rødlistearter etc 

Skråvika ligger i østenden av et dalsøkk og er en grunn vik 
med sand- og rullesteinstrand og åpen slette bakom, 
østvendt og skjermet av Garsendneset mot Storfjorden. 
Strandsonen langs Storfjorden er preget av svaberg og 
slåttemark. Deler av slåttemarka er registrert som utvalgt 
naturtype i naturbasen, og krever særskilt skjøtsel. For 
skjøtselsplan, se 
https://faktaark.naturbase.no/?id=BN00075822. 

Kulturminner Kort om evt 
kulturminner i 
området og hensyn 
til disse 

Ingen i området. 

Bygninger Nevn evt 
bygninger på 
området og omtal 
kort bruken av og 
ansvaret  for disse 

Ingen bygninger i sikra område. Pumpestasjon, ei hytte og 
noen naust på nabotomter. 

Adkomst/kom-
munikasjon 

Adkomst til 
området, 
tilgjengelighet og 
offentlig 
kommunikasjon 

Til fots og med sykkel fra omkringliggende bebyggelse. 
Offentlig parkeringsplass ved renseanlegget 150 vest for 
området, med turveg ned til Skråvika og planlagt tursti ned 
til Storfjorden. Planlagt snupunkt til lokalbuss 300 m vest 
for området (Flisnesvegen). Nærmeste stopp per i dag 600 
m unna (Stofjordvegen).  

Egnet bruk Vurdering av 
hvilke aktiviteter 
området egner seg 
for 

 
       annet Læringsarena for skule og barnehage 

Eksisterende 
tilrettelegging 

Tilretteleggings- 
tiltak i området før 
planperioden inkl 
(tilrettelegging for 
funksjonshemmede 

Turveger, grasslette, balløkke, lekeplass 

Annet Andre relevante 
forhold  

 

[klikk her for å skrive] 

Turgåing Sykling

Bading Bading

Klatring Båtutfart

Båtutfart Fiske

Lek, rekreasjon Lek, rekreasjon

Telting



 

2. Behov for tiltak i planperioden 
nr Tiltak  Beskrivelse Utføres av/ 

Ansvar 
Gjennom- 
føres år 

Kostnad 

1 P-plass Vest for renseanlegget, må 
innlemmes i 
sikringsområdet først 

Kommunen 2020/21 200.000 

2 Rettigheter Skaffe vegrett for drift av 
friluftsområdet og toalett 

Kommunen 2020 ?? 

3 Badebrygge Langs nordre siden av vika Kommunen planperioden 1.000.000 

4 Baderampe + kajakk Kombinert anlegg med 
brygga 

Kommunen planperioden 350.000 

5 Badebøyer Begrensning av badevika, 
fra enden av badebrygga 

Friluftsrådet 2020/21 25.000 

6 Toalett I nærhet til 
pumpestasjonen, avløp bør 
kobles til stasjonen; 
stilmessig tilpasning 

Kommunen planperioden 200.000 

7 Informasjon og 
skilting 

 Kommunen planperioden 100.000 

8 Sandvolleyballbane  Kommunen planperioden 250.000 

9 Tursti mot nord Gjennom korridoren 
mellom 13/138 og 13/95, 
ca. 120 m, maks. 1 m gruset 
bredde 

Kommunen planperioden 300.000 

      

      

 Total kostnad    ? 

 

  

Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området 
(tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt) 

 



[klikk her for å skrive]  

 

3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) 
nr Løpende oppgaver; årlig (f 

eks rydding, vasking, tilsyn, 
planklipping etc.) inkl større 
og sjeldnere oppgaver, (f eks 
grusing, maling, skogrydding 
etc.) 

Hyppighet Årlig 
kostnad 

Ansvar Merknad 

      

 Sum årlig kostnad:     

 Sum planperioden     

 

 

  

Annet  

[klikk her for å skrive] 

 

 

 

 

  



Illustrasjoner / fotografier 

 

Gjeldende reguleringsplaner. Utvalgt naturtype vist som hensynsone (svart skravur) 

 

Opparbeidingsskisse for Skråvika som var vedlagt plansaken 



 

Turvegen fra vegen Skråvika ned mot badeområdet, blikk mot øst. 

 

Skråvika, blikk fra området ved pumpestasjon mot nordøst. Badevika i bakgrunnen.  

 

Skråvika, blikk mot nord og nordvest 

 

 



 

Storfjorden, lengst øst i sikra område, blikk mot sørvest. 

 

Storfjorden, blikk mot vest, slåttemarka (utvalgt naturtype) i området nedenfor garasjen til høyre 
i bildet. 

 

Areal til planlagt parkeringsplass. 
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