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I våre naboland har utvikling og bygging 
av moderne skateparker i betong pågått 
i lang tid. Norge har imidlertid tilsyne
latende ligget i dvale fram til nå nylig. 
Gjøvik og Fredrikstad kommune har, ved 
å investere i kvalitetsanlegg med lang 
levetid, lokalt bidratt til å redusere etter
slepet vi har i Norge hva angår fasiliteter 
for skating. 

Anleggstyper
Skateparker kan deles inn i tre hoved
kategorier: street, bowl og flowanlegg. 
På Gjøvik består skateparken av to sepa
rate anlegg, street og bowl. I Fredrikstad 
er også begge anleggstypene representert, 
men bowl anlegget er mer knyttet sammen 
med streetanlegget. 

Streetanlegg imiterer gatelandskap, med 
elementer som minner om sittebenker, 
handikap ramper, gelendre, trapper m.v. 
Street anleggene på Gjøvik og i Fredrikstad 
inneholder også en god del elementer 
fra flowanlegg, som har et mer organisk 
utrykk og kan minne om månelandskap. 
Flowanlegg begynner å bli vanlige i utlan
det, men det finnes foreløpig få i Norge. 

Bowlen på Gjøvik og i Fredrikstad 
identifiseres av runde, organiske former. 
Opprinnelsen til bowlanlegg er svømme
basseng i USA. Tømt for vann er mange 
av disse svært egnet til å skate i. I et 
svømmebasseng vil det nødvendigvis 
være et overløp for vann i form av et 
hull oppe ved bassengkanten. Når tomme 
svømmebasseng blir brukt til å skate i 

blir dette overløpet et farlig element man 
kan henge fast i. I skatemiljøet omtales 
gjerne et slikt overløp derfor som ’death 
box’. og dette tas også gjerne inn som 
et element i skateparker – på Gjøvik og i 
Fredrikstad i form av kiste som gjenspei
ler navnet. Denne kisteformede ’death
boxen’ har også blitt min signatur på de 
seneste anleggene. 

En park for alle? 
En skatepark kan med fordel inneholde 
grønne lunger. Istedenfor et monotont 
betonglandskap som man ofte ser i ame
rikanske skateparker, får man da et grønt 
og levende område. På Gjøvik ønsket man, 
foruten å etablere et tilbud til skatemil
jøet, også at Jernbaneparken skulle være 
attraktiv for byens befolkning for øvrig. 
Trærne i parken er i stor grad bevart, og 
mange nye trær er plantet.

Betongflatene i en skatepark kan også 
med fordel deles opp slik at det blir 
større avstand, uten at totalkostnadene 
øker nevneverdig. Dette gir lenger tilløp 
og landinger for skaterne, mens området 
samtidig blir mer åpent og innbydende for 
folk flest. I i Fredrikstad er betongdekkene 
dratt ut i lengre, stilignende formasjoner 
med mindre ’øyer’ av barkdekker imellom.

Det er som nevnt ønskelig at en 
skatepark er attraktiv for alle. Imidlertid 
er det her, som med andre aktivitets
områder eller idrettsanlegg, ikke ønskelig 
at utenforstående skal bevege seg rundt 
i hele skateparken. Ulike brukergrupper i 

Utforming og bygging av

SKATEPARKER
eksempler: Gjøvik og Fredrikstad
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I  1978 innførte Norge, som eneste land i verden, et totalforbud 
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I  dag er endel ig skatekulturen på god vei t i l  å bl i  anerkjent som 
akt iv og posit iv – på l ik l in je med mer tradis jonelle idretter .
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E i r i n  Aase th 
ha r  ska te t  a k t iv t  i  n i t ten  å r . 

Hun  tok  1 .  p lass  bow l  og  2 .  p lass 
s t ree t  i   E tn i es  Eu ropean open i 
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Aase th  e r  u tdanne t  bygn ings   

i ngen iø r  f ra  H iO  i  2005 . 
F rem t i l  2008 va r  hun  ansa t t  i 

 S ta tens  vegvesen ,  der  hun  hadde 
ansva re t  fo r  ska t e pa rken  under 

moto rve ib rua  i  D rammen .  
S i den  2008 ha r  hun  j ob

be t  som rådg ivende i ngen iø r 
i   Mu l t i consu l t  med ansva r  fo r 

des i gn  og  p ros jek te r i ng  av 
 ska tepa rker  i  be tong . 
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Jernbaneparken på Gjøvik
Ved etableringen av ny skyssstasjon ved jernbanestasjonen på Gjøvik ønsket man å 
ruste opp og vitalisere eksisterende parkdrag. En lenge planlagt skatepark ble plas
sert i Jernbaneparken, umiddelbart vest for stasjonen.

Å anlegge en skatepark i en sentralt beliggende bypark er helt særegent i norsk 
sammenheng, men også uhyre sjeldent i utlandet. Gjøvik er også unik når det gjelder 
plassering av tog stasjon og kollektivknutepunkt i forhold til andre viktige funksjoner i 
bysentrum. Å plassere en skatepark sentralt, i nærheten av kollektivtransport, bidrar 
til jevn bruk av anlegget. I tillegg er det underholdende for ventende og tilfeldig 
forbipasserende å se på aktiviteten som utfolder seg. 

Tilliggende areal i nord er opprustet til et fleksibelt torg som kan benyttes til 
festivaler og konserter. Den nye scenen henvender seg tosidig til torget og parken, 
noe som åpner for fleksibel bruk. Scenen er støpt som en integrert del av selve 
skateparken. Når scenen ikke benyttes til arrangementer, fungerer den som en ekstra 
kjøreflate for skaterne. For tilskuere til arrangementer på scenen eller aktivitet i 
skateparken er det romslige sitte trinn i betong. Disse er, som scenen, støpt i ett med 
betongdekkene i skateparken. Skatepark, scene og sittetrinn fremstår dermed som et 
sammenhengende element med helhetlig design og harmonisk materialbruk; betong. 

For å gi oppvoksende generasjoner mulighet for fysisk aktivitet og lek i nærområ
det, har Jernbane parken også fått ballplass og klatreelementer. Barn og unge trekkes 
til steder der de kan utfolde seg fysisk på en meningsfull måte. Håpet er at disse 
anleggene vil bidra til at Gjøvik oppleves som et kjempefint sted å bo og leve. 

Den tidligere skyggefulle og tomme Jernbaneparken er nå revitalisert til en urban 
bypark med aktiviteter for folk i mange aldre – i all hovedsak ved hjelp av betong.

Adresse Jernbanetorvet 5, 2821 Gjøvik

Byggherre: Gjøvik kommune (prosjektledelse)

Byggeleder: Sweco AS

Rådg.ing.: Multiconsult AS (skateparkspesialist – design, prosjektering, oppfølging) 
Kontur AS (master og støttemurer)

Landskapsark.: Inby AS (utforming parkområder) 

Entreprenør: Paul Berg AS (hovedentreprenør – grunn og landskapsarbeider) 
Betongpark AS (betongarbeider skatepark) 
Syljuåsen AS (betongarbeider sittetrinn, scene og støttemurer) 
Schølberg og Tombre AS (beplantning og utstyr)

Leverandører: Unicon (fabrikkbetong)

Grunnflate: 754 m2 – streetanlegg 568 m2 + sittetrinn og scene 186 m2 
163 m2 – bowlanlegg

Kostnader: NOK 6.193.946 eks. mva – streetanlegg, sittetrinn og scene 
NOK 1.874.000 eks. mva – bowlanlegg

Ferdigstilt vår 2014

Materialer plasstøpt betong og stål
 

G jøv i k :  Sn i t t  mo t  Jer nbanepa rken

en skatepark kan også by på utfordringer, 
særlig gjelder dette sparkesykler. Tross 
begeistring for samme type bane er det 
ikke gitt at det fungerer godt å rulle 
sammen. Til sammenlikning vil det også 
fort bli problematisk om et fotballag og 
et håndballag skulle ha trening samtidig, 
på samme bane. 

Mange skateparker har måttet begrense 
bruken av sparkesykler. Gjøvik og Fred
rikstad er intet unntak, her er det nå kun 
tillatt å benytte sparkesykler i begrensede 
tidsrom. Slike begrensninger innføres i 
hovedsak av sikkerhetsmessige årsaker. 

Sparkesyklister er ofte mindre barn 
som ser skateparken som en lekeplass. 
Det gjør til tider deres foreldre også. Men 
skateparken er ikke en lekeplass! Skater
nes aktivitet har ofte et heftig omfang og 
tempo. Å pålegge dem ansvaret for å til 
enhver tid å se seg for, som om skate
parken var en lekeplass, er egentlig uhørt. 
Det blir som å sende sin fem år gamle 
datter i tutu og kunstløpsskøyter ut på 
isen mens 1. divisjonslaget i ishockey har 
trening. Og i tillegg kreve at hockeylaget 
senker tempoet og ikke sender pucken så 
lenge denne piken finner det for godt å 
oppholde seg på isen. 

At man innfører begrensninger grunnet 
for mange brukere er, absurd nok, egent
lig et gledelig problem: Disse aktivitetene 
er uhyre populære. Vi trenger både flere 
og større anlegg!

Størrelser
Hvor mange som kan skate samtidig  
er avhengig av størrelsen på anlegget, 
men andre faktorer som oversikt, valgte 
elementer og antall mulige kjørelinjer 
har også innvirkning. Når grunnflaten i en 
skatepark er liten, er det mindre rom for 
variasjoner av elementer og kjøremønster. 
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G jøv i k :  Ska tepa rk  og  a k t iv i te t san legg

G jøv i k :  Bow lan legg

G jøv i k :  S t ree tan legg G jøv i k :  S i t te t r i nn  i  t i l kny tn i ng  t i l  ska tepa rken 
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På Gjøvik og i Fredrikstad er total 
grunnflate på hhv. 731 og 662 m2. I 
norsk sammenheng er dette mellomstore 
anlegg. Sammenliknet med utenlandske 
parker er de relativt små; Fælledparken i 
København og Stapelbädds parken i Malmø 
har grunnflater på hhv. 4600 og 3000 m2. 

Nå ser det også ut til at Norge følger 
på med større satsninger enn tidligere. 
Stavanger får i første omgang 2700 m2  
skatepark, med byggestart i høst. Oslo 
kommune har bevilget 100 mill. til skate
hall på Voldsløkka med planlagt oppstart 
i 2015. På noe lengre sikt skal det bygges 
trefire skateparker i størrelsen 1000
2500 m2 i Oslo. 

Brukerinvolvering
Lokale skatere – de fremtidige brukerne –  
må gis innflytelse på designprosessen. 
Ønsker og behov varierer fra sted til sted 
og fra skater til skater. Brukerinvolvering 
gir eierskap og engasjement både til 
prosess og resultat. For å oppnå dette kan 
man avholde ett eller flere bruker møter, 
slik at ønsker og innspill kan innarbeides 
i endelig design. Det er ingen garanti for 
at alle vil bli fornøyd, men det gir i det 
minste et godt utgangspunkt.

Både på Gjøvik og i Fredrikstad ble det 
avholdt to brukermøter for å avdekke og 
innarbeide brukernes ønsker. 

Bruk av spesialister
Utførelse av skateparker i betong krever 
spesialkunnskap. Anleggene har krevende 
geometri, og overflaten må være meget 
jevn og glatt. Hvis formen eller overflaten 
ikke blir god nok i utgangspunktet, kan 
dette ikke utbedres ved sliping eller an
nen overflatebehandling av herdet betong. 
Det er derfor helt essensielt at både 
designer og utførende har spesialkompe
tanse. Begge parter bør ha en inngående 
forståelse av kjøremønster, samt hvordan 
de ulike elementene i skateparken vil bli 

Steffensjordet i Fredrikstad
Fredrikstad kommune ble tidlig kontaktet av byens skateklubb med ønske om en 
sentralt beliggende skatepark. Imidlertid ble det tidlig klart at lokalisering i sentrum 
ville bli vrient. 

Fem ulike lokaliseringer ble vurdert. Én av dem var kommunens arealer vest for 
Norsk Teknisk Porselen. Området var svært egnet som fremtidig urbant rekreasjons
område. En tidkrevende omregulering talte dessverre imot dette alternativet. 

Valget falt til slutt på nedre del av Steffensjordet, en sjeldent fullt belagt kommu
nal parkeringsplass. Stedet var gunstig med tanke på en relativt snarlig realisering, 
men underlagt hensynssone for infrastruktur, dvs. et uavklart trasévalg for framtidig 
tospors jernbane. Dersom skateparken kommer i konflikt med framtidig jernbane
utbygging må den dessverre fjernes. 

På grunn av skateparkens ’midlertidige’ status er oppholdssoner og øvrige arealer 
relativt sparsommelig opparbeidet. Sentralt i anlegget er det dog etablert sittetrinn 
og plattformer i tre som kan benyttes til opphold og skueplass. Rundt og inntil skate
parken er det lagt dekker av bark. 

Adresse Blomsterberget 2, 1608 Fredrikstad

Byggherre: Fredrikstad kommune (prosjekt- og byggeledelse)

Byggeleder: Sweco AS

Rådg.ing.: Multiconsult AS (skateparkspesialist – design, prosjektering, oppfølging)

Entreprenør: Park & Anlegg AS (hovedentreprenør – grunn og landskapsarbeider) 
Betongpark AS (betongarbeider skatepark)

Leverandører: Unicon (fabrikkbetong)

Grunnflate: 480 m2 – streetanlegg, sittetrinn og scene 
182 m2 – bowlanlegg

Kostnader: NOK 6.937.000 eks. mva 

Ferdigstilt Høst 2014

Materialer plasstøpt betong og stål
 

F red r i ks tad :  A rbe i ds tegn i ng  –  sn i t t

F red r i ks tad :  3D-mode l l  f ra  t i d l i g  fase
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F red r i ks tad :  D rone- fo to

F red r i ks tad :  Bow lan legg F red r i ks tad :  ’Dea th-box ’

F red r i ks tad :  S t ree tan legg
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benyttet. Med andre ord er det viktig at 
disse aktørene kjenner geometrien i bena 
allerede før skateparken bygges. Det hjel
per lite om en skatepark er upåklagelig 
utført dersom utformingen er dårlig – og 
omvendt.

I skateparkene på Gjøvik og i Fredrik
stad er betongarbeidene utført av Betong
park AS, der samtlige håndverkere er 
skatere. Det samme gjelder undertegnede 
i Multiconsult AS som har designet og 
prosjektert begge skateparkene.

Materialvalg
Betong er uten sammenlikning det beste 
materialet for skateparker. Betong gir 
optimale kjøreegenskaper, er det raskeste 
underlaget å trille på, gir maksimal gri

G jøv i k :  S t ree tan legg  – a rmer i ng

G jøv i k :  S t ree tan legg  – s tøpe fe l te r

G jøv i k :  Bow lan legg  – s tøp ing
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peevne og størst høyde når man hopper 
med brettet. Stålglattede betongoverflater 
reduserer skadeomfang ved fall; man kan 
gli bortover uten å skrape opp tøy eller 
hud. Skateparker i betong er dessuten 
tilnærmet vedlikeholdsfrie, støysvake og 
tørker raskt etter regn. 

Den gode formbarheten til betongen 
muliggjør spennende og varierte anlegg. 
I tillegg til å være en arena for fysisk 
aktivitet og kreativ lek kan en skatepark 
i betong ha en høy skulpturell verdi og 
fremstå som et smykke i landskapet.

De omtalte skateparkene, samt sitte
trinn og scene på Gjøvik, er utelukkende 
utført i plasstøpt betong, dog med tilhø
rende kantforsterking og rekkverk i stål. 
Harmonerende materialbruk og enhetlig 
design gir et felles estetisk uttrykk. An
leggene har blitt en helhetsløsning, hvor 

Takk
Skateparkene jeg har vært ansvarlig for er 
neppe perfekte eller et svar på alles øn
sker. Men jeg har alltid gjort mitt ytterste; 
skateparker, og alt som handler om ei fjøl 
med fire hjul, har tross alt vært så mye 
mer enn bare min jobb. 

Jeg er enormt takknemlig for at jeg 
er, og lenge har fått være, en del av det 
fantastiske rommet som skatemiljøet er. 
Et inkluderende miljø med ekstra stor 
takhøyde, frihet og aksept for å være den 
man virkelig er.

En takk går også til min arbeidsgiver 
Multiconsult, som gjennom mange år har 
latt meg bruke store deler av arbeidstiden 
min på dette feltet. 

Til slutt vil jeg ta av meg hatten for 
ekstremt godt utførte betongarbeider av 
Daryl Nobbs og resten av ’crewet’ på 
bygge plass. 

funksjon, form, materialvalg og integrasjon 
i lokalområdet komplimenterer hverandre, 
og sammen skaper et unikt område til 
glede for både aktive brukere og tilskuere.

NORB NM
Totalforbud mot skateboard ble opphevet 
9. mai 1989. Senere samme år ble NORB 
(Norsk Organisasjon for Rullebrett) stiftet 
og det første norgesmesterskapet i ska
ting ble arrangert i Stavanger. Siden den 
gang har NORB NM blitt arrangert årlig.

Skateparkene på Gjøvik og i Fredrikstad 
ble av NORB valgt som NMarena i hen
holdsvis 2014 og 2015. Antallet deltagere 
på NM var ca. 300 og forventet besøkstall 
var ca. 1000. Det var en fryd å se landets 
beste skatere ta begge anleggene i bruk. 

G jøv i k :  S t ree tan legg


