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LARVIK SKATEPARK 
FRITJOF C KROGVOLD . SKATELOGIC OG KEN SIM ONSE N. GULL IK GU LL IK SE N AS 

Tekst og •oto · Ken Simonsen. Fr tJof C Krogvold Lars Gart~ 

Larvik kommune var i 2007 i gang med ~ 

realisere planer for en aktivitetspark 1 et 
sentralt omr~de i Larvik by som grenser 
til bøkeskogen. Omr~det hadde allerede 
aktiviteter. hovedsakelig fotballbaner. men 
var ogs~ mye brukt av mosjonister og 
turg~ere. Kommunen ønsket ~ fylle reste
rende arealer med ulike fritidsakt iviteter 
for ungdom. og skaterene i Larvik meldte 
inn sitt ønske om skatepark. 

Skatemiljøet i Larvik hadde i 2007 to 
hovedarenaer: Den gamle brannstasjonen 
og den lokale skatebutikken The Shop. 
Martin Andersen. medeier i skatebutik
ken. var i dialog med kommunen og drev 
prosjektet Igjennom. Landskapsarkitekt
student og tidligere skater Ken Simonsen 
ble hentet inn i prosjektet sammen med 
Frltjof Krogvold fra SkateLog ic/NDRB 
Sis tnevnte har hatt en fing er med i spi llet 
i de fleste skateanlegg som er bygget i 
Norge og represen terte s~ledes den nød
vendige ekspertise. 



La ndskapsa rk i tek ten: 
Aktivite tsparken ligger i naturskjønne 
omgivelser ved Bøkeskoge n i Larvik. 
Dette er en uvanlig plassering skatepar
ker legges ellers ofte til industriomrdder. 
Larvikskaterene fikk tildelt et omr~de p~ 

ca 200 x 50 m l skr~nende terreng. 
Som skater vet jeg at parker sjelden 

tar skateren bort fra gater og torg. men 
fungerer som møteplass og treningsarena. 
Ska teboardet er et enkelt fremkomstmid
del. friheten i ~ kunne bevege seg rundt 
i det urbane rommet. møte andre. finne 
gode steder ~ skate p~ (spots) er noe 
som appellerer til skateren. Løsningen 
ble derfor at parken skulle best~ av flere 
ulike spot -omr~der bundet sammen av 
en vei. Veien skulle ogs~ lede ut og inn 
av parken knytte den til resten av byen. 
Parken skulle best~ av de beste spot'ene 
i byen. og bli et samlingspunkt for byens 
egne skalere og skalere p~ besøk utenbys 
fra . En skatepark er i stor grad en sosial 
arena - skateboard er en livsstil like mye 
som en fritidsaktivitet. 

Det var femten år siden sist jeg skalet. 
s~ det var viktig ~ f~ en god dialog med 
byens skalere om hvilke ønsker og behov 
de hadde. Vi bygget en modell i den lo
kale skatebutlkken. hvor skaterene kunne 
modellere inn forslag. Dette var med p~ 
~ skape engasjement for parken. Friljofs 
Skatepark- workshop var en annen virk
ningsfull metode for ~ f~ skaterene til ~ 
fremme egne forslag og ideer. Forslagene 
ble implementert med henvisnmger til 
ska terene. som dermed b~de var og fø lte 
seg delaktig i ~ skape sin egen park. 

Landskapsarkitekt Ken 
Simonsen. tidl. Larvik 
skater. startet arbeidet 
med Larvik ska tepark 
som student. Etter 
endt mastergrad p~ 
AHO har han jobbet 
videre med parken hos 
Gullik Gulliksen AS. 
Landskapsarkitekter 
MNLA 
www.g ullikgull ikse n .no 

l løpet av en lang prosess ble mange 
av de opprinnelige planene krympet. og 
mange spotom r~der ble fjernet. l disse 
rundene med kutt ble de gJenværende 
omr~dene revurdert og endret av Fritjof 
og skaterene. Denne gjentatte revi deringen 
styrket parken innholdsmessig. 

P~ tross av kutt er prosjektet fremdeles 
stort til ~ være et skateanlegg. Area lene 
ligger der fremdeles. slik at andre ved en 
senere anledning kan utvikle egne spo
tomr~der - parken kan utvik le seg over 
lid. En ny spat som kom til mot slutten 
er bO\·Jlen tegnet av Friljof. Bowlen gir 
parken et kjærkomment innslag av buer 
og kurvaturer. da resten av anlegget er 
veld ig · street· (arkitektur som gjenspeiler 
gate og bybi lde. flater. nlvc'lforskjeller. 
h~ndløpe re. banks. osv.) 

Et v1kt ig grep er de mange ulike trap
pene. Trapper er en av de mest populære 
banksene (objekt egnet for ~ sette skate-

boardtriks) . l det hellende terrenget var det 
naturlig ~ terrassere parken med trapper. 
Variasjoner i trappestørre lser og overgan
ger generelt gir brukere med ulik alder og 
erfa ring muli ghet til ~ utvikle seg. 

Skateparken ligger i morenejord p~ 
toppen av vestfoldraet. noe som krevde 
drenering av grunnen. Jeg s~ med glede 
hvordan skaterene tok i bruk parken fra de 
første be tongflatene ble støpt. og byg
gingen av parken p~glkk. Siden har an tallet 
skalere økt i takt med ferd igsti llelsen. 
Skateboardparken ble offisielt ~pnet som 
meren 2011 og har allerede markert seg 
som vertsarena for skateboard- NM. Larvik 
Open og hatt besøk av internasjonale 
skate-team. 

Linker: 
www tacky no/ skateboard/ video/?id= 188018 
www.tacky no/ ska teboard/ video/?id= 197301 
www.tacky.no/ skateboard/ vldeo/?id= 181837 
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Betongfla ter og kanter danner en skulp turel l kontrast ttl bøkeskogens grønne vegg 

SKateparKdesi gneren: 
Det er et uttalt ønske fra skalere at en 
hver ska tepark bør være unik. Kun erfarne 
skalere kan designe et godt skatea nlegg. 
for det er kun de som kan vite hvordan 
helhet og detalj bør være. 

Larvik har lenge hatt skalere i Norges
eli ten. og det var høy bev1ss thet blant 
skaterne om at de skulle være med il 
designe parken. l den anledning ga jeg 
følgende beskjed: <<Det bli r bra om jeg 
des igner parken selv. men det er ikke 
riktig at en førti ilr gammel fyr fra Oslo 
alene skal bestemme Larvikparkens 
design. Lokale skalere har sterke drøm
mer og ønsker om utform1ngen. Man 
ønsket et sterkt eierforhold til parken pil 
milnejordet. og da er brukerinvolvering et 
ufravike lig suksesskri terium!•. 

Den lokale skatebutikken (som i mange 
byer fun gerer som en slags klubb for de 
løst organiserte ungdommene) knytte t til 
seg lokale skalere som bidro til designet 
under m1n ledelse. Slik fikk Larvik en 
skatepark som skaterne er fornøyd med . 

MATERIALVALG 
Fordelene med betong som materiale i en 
skatepark er sil ilpenbare at det aldri var 
noe alternativ for dette prosjektet. Betong 
i skateanlegg har lange tradisjoner og 
springer historisk ut fra nordamerikansk 
ungdomskultur. hvor man hatt skateanlegg 
og skatebare basseng siden sekstitallet. 

o Betong kan stil ~r etter ilr i et barskt 
norsk miljø uten mye vedlikehold. med 
fo rutsigbare vedlikeholdskostnader 

o Overflaten krever kun priming fo r il yte 
det den er konstruert for 

o Betongens unike formba rhet gir rike 
muligheter for il legge inn funksjonal itet 
som vekker begeistring blant skalere. 
og som samtidig filr en skupture ll verdi 
for øvrige brukere av parken 

o Betong kan ha hvilken som helst fa rge. 
form eller overflate 

o Støym8linger fra SFT viser at betong 
er støysvakt sammenlignet med andre 
alternativer 

~ .- """"'''' Fritjof C Krogvold har 

l'IOiliJ 

a 
Skatelogic · 

vært aktiv skater siden 
1985. 
Han har detalj formet 
Larviksparken for 
skateboard. og med sitt 
selskap Skatelogic er 
han Norges mest brukte 
skateparkdesigner. 
Fritjof er brettkonsulent 
i Bærum kommune og 
styremedlem i NORB. 
www.skatelogic.com 

Samlet sett er dette grunnlag for il velge 
betong fremfor tre- eller stil lkonstruksjoner 
til ska teanlegg. Det viktigste er likevel slutt
brukernes dom 

o Skaterne velger betong fo rdi betong gir 
best kjørefø lelse. Det er raskt. passe glatt 
~ skrense p~ og gir optimal respons nilr 
man hopper eller 'papper en ollie' som 
det heter n~r ska teren spretter opp fra 
bakken med brette t tilsynelatende hen
gende fast i bena. 

Noen steder er granitt brukt som sklikant. 
Granitten har høy trykkfasthet og tiller ska
ting Fr ittstilende blokker gir en fin kontras t 
til be tongflater og rekkverk i blank t still 



- Skate•ne velger 
betong ford betorg 
gr best kJø'eføle,se 

SPESIALKDMPETANSE 
Det stilles svært høye krav til overflate 
og detaljer i en skatepark. Kravene til 
skateboardenes smA hjul er strengere 
enn norsk standards tillatte avvik. Ujevn 
overflate merkes godt med hjul pA 55 
mm i diameter. 

Det hjelper Ikke om anlegget er godt 
planlagt og designet dersom det blir 
bygget feil Da blir det hele en bortkastet 
nvestering. Og skaterne fM en elendig 
skatepark. For et utrenet øye er det 
vrient A skille mellom godt og dilrlig. 
men for skaterne er det helt avgjørende. 
En entreprenør kan være kvalifisert. men 
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RIB Norconsult/'1utttconsulc 

Encreprenør B,jgg og Mask1n AS 
betongarbeider Thunbe·g AS 
spesialfJ"T'er NORD skateparks v/Per Ohlen og Dav1d Jadda 

2\e'ar:ø·er bet::ng Ur1CSr' A.S 

3.}:Jgear 2010-20 

Areal 1500 M oetong - 3600 m1 terreng 

B,;ggeKostnad 8 rr ll kr :1kl mva 

KorstruksJon St~ glattet betong 

erfanngen viser at det lagt fra noen au
tomatikk i at de dermed er kompetente. 

l Larvik ble bowlen bygget av spesia
lister fra NORD skateparks. som kun byg
ger skateanlegg. Alle komplekse former 
l stree tdelen ble bygget av Per Ohlen og 
David Jadda. Med erfarne handverkere 
som selv skater unngikk man de fe ilene 
som ofte gilr igjen. for eksempel fei l 
plassering av kantrør. Alt kantrør mil 
plasseres presist. Noe skal i flush og noe 
skal stikke 7- 10 mm ut og opp. 
Den vanligste feilen er ujevn kjøreflate. 
dvs. at kurvaturer og overganger blir 

ujevne og humpete. samt at overflaten 
ikke blir stillglattet nok i tørkeperioden. 
Uer farne entreprenører 'retter opp' hum
pete underlag ved il slipe . noe som er 
strengt forbudt. 

Skalere faller ofte. og med en glatt 
overflate kan man utvikle god fallteknikk 
der man sklir pA underlage t. Selv om 
jeg ikke har tall som beviser de t. er jeg 
overbevist om at perfekt overflate pil 
betongen reduserer skadefrekvensen blant 
brukerne. l Larvik valgte vi il bruke folk 
med spesialkompetanse der det var nød
vendig. slik man gjør ved andre krevend e 
byggeprosjekter. 
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