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Betonglykke 
på Grünerløkka

'LAKKA' 
Lakkegata skate- og 
aktivitetspark, Oslo

ASPLAN V IAK OG BETONGPARK

Teks t :  Ge i r  L i s thaug/Samskap AS
Fo to :  Be tongpa rk  AS

Det nye skateanlegget er bl i t t 
enormt populært i nabolaget . 
Det l igger l ike ved Lakkegata 
skole , v is-a-vis Botanisk hage.
Både skolen og byggherren 
ønsket et anlegg med lav terskel 
for bruk, men som også skulle 
fungere for al le de ul ike rul le-
sportene. Buer med coping 
kombinert med organiske 
former gjør at anlegget er l ike 
morsomt for al le , uavhengig av 
kjønn og ferdighetsnivå .
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Adresse:  Lakkegata 79, 0562 Oslo 

Byggherre:  Oslo kommune/Undervisningsbygg Oslo KF 

Arkitekt:  Asplan Viak AS, Betongpark AS

RIB:  Asplan Viak

Entreprenør:  Skaaret landskap AS (HE): elementer i hvit betong, amfi m.m. 
Betongpark AS (rulleparken)

Leverandører: betong: Unicon AS (hvitpigmentert betong og normalbetong B35 MF45) 
armering: Smith Stål AS 
elementer: Elverdal AS

Ferdigstilt: mai 2019

Areal: 3.000 m2

Byggkostnad: 25 mill NOK 

Skolegårdsprosjektet ved Lakkegata skole 
på Grünerløkka i Oslo fikk andreplass 
da Oslo bys arkitekturpris ble kunngjort 
15. oktober i år. Det er det mange gode 
grunner til, og det viser med tydelighet 
hvor mye man kan forandre et nabolag 
ved å kombinere godt håndverk, innsikts-
fullt design og god planlegging sammen 
med lokal medvirkning, brukerfokus og en 
solid dose engasjement fra alle parter.

Betongpark AS er ledende innen design, prosjektering og utførelse 
av rulleparker i plasstøpt betong. Selskapet fungerer som byggher-
rerådgiver i forbindelse med utvikling av hele aktivitetsparker og 
skolegårder og utfører omfattende brukermedvirknings prosesser. 
Alle ansatte i selskapet er skatere og bmxere.

Det  er  mins t  l i ke mange jen ter  som gut ter  som skater  på 
Lakkegata ,  og parken brukes både av nybegynnere og av er fa r ne  

og pro fes jone l le  ska teboardere
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"Det er så tilfredsstillende å se at det går 
an å få gjort fine ting i byen hvis man 
bruker lokaldemokratiet på riktig måte", 
sier Stian Schjeldrup som via skolens FAU 
tok initiativ til prosjektet. "Skolegårds-
parken på Lakkegata er lavterskel 
by reparasjon på sitt beste. Det er vinn-
vinn! Et sort hull med lyssky aktivitet 
har blitt forvandlet til ett av de stedene 

i byen der folk i alle aldre vil være, og 
med et rulleanlegg som tiltrekker seg 
alt fra nybegynnere til profesjonelle. 
Det burde vært selvsagt, men av og til 
trenger beslutningstakerne våre å bli 
bevisstgjort problemene og mulighetene, 
og kanskje et lite spark bak."

Vi i Betongpark har vært en del av 
prosjektet helt siden FAU ved skolen tok 

kontakt. Sammen med FAU og  elevene 
laget vi tidligfase skisser. Ved hjelp av 
en underskriftskampanje lokalt ble både 
prosjektet og tegningene behandlet i Oslo 
bystyre. Da begynte ballen å rulle. Pro-
sjektet endte opp som et spleiselag mel-
lom spille midler, ulike tilskudds ordninger 
og egne investeringsmidler gjennom 
byggherren Undervisnings bygg Oslo KF.

Fra skateparken går  de t  en d iagona l  be tongakse med scene og amf i  i  mid ten .  De t  er  bruk t  hv i tp igmenter t  be tong og normalbetong
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Kev in Bækkel  –  
en av mange pro fes jone l le skatere som of te bruker 'Lakka ' De organ iske fo rmene g i r  fø le lsen av a t  man sur fer  på betong

Dary l  Nobbs i  Betongpark har  des ignet  parken .  Her  tes ter  han den se lv
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Bred appell
Resultatet er blitt en formidabel suksess. 
Aktivitetsparken er i bruk fra morgen til 
kveld og appellerer til flerbruk. Den har 
ulike soner for balanselek, klatring, dans, 
skate- og rulleaktiviteter. 

Utgangspunktet for parken var at 
designet skulle ha lav terskel, slik at alle 
kunne delta, og det skulle fungere like 
godt for sykler som for skateboard. Derfor 
har vi lagt vekt på organiske former og 
en kombinasjon av runde kanter i tillegg 
til coping (stålrør) enkelte steder i en 
åpen bowl-setting. Da den er forholdsvis 
lav og samtidig har en surfe-aktig 'flow', 
er designet en rekrutteringsmagnet for 
skateboarding. Det er minst like mange 
jenter som gutter som skater på Lakke-
gata, og den blir også brukt mye av 
erfarne og profesjonelle skateboardere. 
Det er vi stolte av å ha fått til.

At skateparken på Lakkegata appellerer 
til mange kan Maria Skogen fra orga-
nisasjonen GrlShred bekrefte. De er en 
stor gjeng jenter fra hele Oslo som lever 
for alle former for brettsport. "Lakkegata 
har nesten blitt selve GrlShred-parken", 
forteller Skogen. "I sommer arrangerte vi 
to ukers skateskole sammen med Oslo 

idrettskrets og lokale idrettslag, og det ble 
en formidabel suksess. Ikke bare var par-
ken stappfull av skateglade barn og unge, 
men det var så gøy at så mange jenter 
kom. Nå er det virkelig skateboardfeber i 
landet, og vi trenger å vise frem hvor mye 
positivitet en slik aktivitetspark genererer 
for et nabolag",

Amf ie t  i  mid ten har  mange funks joner  i  he lhe ten .  Her  brukes det  t i l  a krobat ikk

Jenter  på skateboard f lokker  t i l  a k t iv i te tsparken
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Heder & ære
Parken fikk andreplass og hederlig omtale 
under utdelingen av Oslo bys arkitektur-
pris tidligere i høst.

Parken var også en av finalistene til 
Landskapsarkitekturprisen 2020.

Vi i Betongpark er utrolig stolte av å ha 
vært en sentral brikke i dette prosjektet. 
Det er gøy at Oslo kommune tør å tenke 
nytt og tilrette legge for skolegårder som 
er nyskapende og som appellerer til alle 
skolens elever. 

Lakkegata aktivitetspark er den 
moderne skolegården, og vi håper den 
kan inspirere kommuner og skole ledere 
over hele landet til å tenke nytt. 

Aktørene
Undervisningsbygg Oslo KF har vært bygg-
herre, og Asplan Viak har hatt entreprisen. 
Betongpark AS har stått for betong-
arbeidene og designet av rulle parken, 
som er selve hjertet i aktivitetsparken. 
Øvrige betongarbeider er i regi av  Skaaret 
Landskap AS, deriblant elementene i hvit 
betong og amfiet midt i parken.

Betong og byggeprosess
Fra skateparken går det en diagonal 
betong akse med scene og amfi i midten. 
Det er brukt hvitpigmentert betong og 
normalbetong (B35 MF45). En av utfordrin-
gene var at den hvit betong måtte blandes 

på lørdager. Det var kun da betong-
leverandøren kunne vaske blande siloer for 
å få betongen så hvit som mulig. 

Det flotte resultatet skyldes ikke minst 
at byggherren har vært svært fremover-
lent og lagt vekt på kvalitet i alle parkens 
løsninger, noe som appellerer til flerbruk 
i alle aktivitetssonene.

I Betongpark pleier vi å påberope oss å 
ha de beste betongarbeiderne i bransjen. 
Alle hos oss er skateboardere og har selv 
vokst opp i aktivitetsparker. Det betyr 
at vi skjønner formene og forstår hvor 
viktig detaljene er for å lykkes med slike 
parker. Lidenskap for skateboardkulturen 
kombinert med solid betongfaglige kunn-
skap er selve DNA’et i vår virksomhet.

Lakka er  egnet  fo r  a l le  på h ju l F ra mørk t  hu l l  t i l  nabo lagets v ik t igs te møtep lass


