
LEDIG BYROM. I 2010 bygget Stockholm en 1400 l<vadrat~ stor skatepark under en bro i Ralambshovsparken, 
og sl<apte nytt /iv i skyggen. Betongparken har flere bowlanlegg og omrader med elementer fra bOde flow- og streetanlegg. 



BETONGB0LGEN 
En skateb0lge av betong har nadd Sverige og Dan mark. Skater og 

ingeni0r Eirin Aaseth gj0r alt hun kan for at den skal treffe Norge. 

OVER DRAMMENSELVEN kj0rer fire filer med rush
trafikk, men det mest spennende skj er pa undersiden 
av motorveibroen: Her roller sma h jul pa gra betong 
- skyter fan i en myk kurve, roller mot en ny, mister 
fart pa vei opp. Et hektisk sekund m0ter brettet en rund 
stalkant, f0r hjulene ruller nedover igjen. Ny fart. Nye 
triks. Skateme svever, oppslukti0Yeblikket. Dejakter 
pa flyt, s0ker stadig mot det de enna ikke kan. 

Den store betongflaten er knallhard - med en per
fekt kombinasjon av godt grep og lav rullemotstand. 

Da Eirin Aarseth (34) kikket ned pa denne flaten en 
sensommerdag i 2007, sa hun et hade med oransje 
anleggshjelm pa. Den nyutdannede byggingeni0ren 
- og skateren- kunne speile seg i betongen hun selv 
hadde designet. 

Fern ar senere har tusenvis av skateboardhjul gjort 
overflaten matt. Men ikke slitt. Par ken kommer til a 
vcere like god om 40 ar- og her ligger kronargumen
tet sam de siste syv arene har fatt ordf0rere i Sverige 
og Danmark til a banke gjennom store investeringer 
i urbane betongparker for skatere. 

De er ikke bare det ultimate underlaget for brettfol
ket. De blir staende i tiar etter tiar, nesten uten ved
likehold. 

- Det skjer en revolusjon her na, sier Eirin Aaseth, 
sam selv har skatet i 17 ar. 

- Den er bare ikke kommet til Norge riktig enna. 

I K0 FOR SKATEPARKER. Skateparker i betong er 
fortsatt noe nytt i Norden. F0r matte n orske skatere 
se amerikanske filmer for a oppleve store betongpar
ker. Derborte tenkte de start, ogbygde deretter: Ska
teparker i be tong, sam ga en fart og et grep sam andre 
bare kunne dmmme om. 

I l0pet av 1970-tallet innf0rte Norge , sam eneste 
land i verden, totalforbud mot bruk, salg og reklame 
for rullebrett. Mens norsk politi beslagla brett og ila 
b0ter helt frem til1989, ble dette tiaret en opptur for 
milj0et internasjonalt. De spektakulcere anleggene 

TEI<ST GEIRANDERS RYBAKKE N 0RSLIE N FOTO IVAN BRODEY 
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f0dte nye stjerner, nivaet l0ftet seg, kulturen ble sterk 
og mangfoldig. 

F0rst i 2005 kom Nordens f0rste skatepark i be
tong, Stapelbaddsparken i Malmo. Siden harbykom
munene i vare naboland statt i k0 for a etablere ska
teparker, og devil gj0re det skikkelig. Treplatene er 
historie. Devil ha betong sam st0pes pa stedet. Inves
teringskostnaden er gjerne pa tosifrede millionbel0p, 
men mange av de moderne betongparkene har ncer
mest skulpturelle kvaliteter. De trekkes inn i parker 
og bysentra sam bade visuelle og sosiale pusterom. 

Ingen harden fulle oversikten, men mange titall 
betongparker er bygget bare i Sverige de siste fern 
arene. Like mange er under planlegging. Og de fleste 
av dem har vcert i Malmo pa studietur. 

PRESTISJEPROSJEKT. Stapelbaddsparken var en 
sensasjon pa flere vis. Ikke bare var den pa 2ooo kva
dratmeter og finansiert av en overbevist kommunele
delse. Den amerikanske skateparkdesigneren Stefan 
Hauser ble fl0yet inn for a sikre kvaliteten, og prosjek
tet ble plassert tett pa Malmos nye prestisj eprosj ekt 
forbyutvikling; milj0boligene pa Vastra Hamnen. 

- Dette har vcert en enorm suksess, forteller Nils 
Svensson, sam er en av lederne i skateforeningen 
Bryggeriet. 

Dena etablerte skateaktivistene lob bet i arevis for 
a vise kommunen at dette var verdt a betale for. Na 
driver de skateshop og kafe ved Stapelbaddsparken. 

I et industribygg et stykke unna ligger en innend0rs 
skatehall, vegg i vegg med utstillinger, konsertloka-

Det skjer en revolusjon her nii. 
Den er bare ikke kommet 

til Norge riktig enna 
EIRIN AASETH byggingeni0rog skater 

ler og kreative verksteder, samt Bryggeriets Gymna
sium, en videregaende skole med egen skatelinje. 

Stapelbaddsparken i Malmo tar na imot skatetu
rister fra hele Europa. Det nye Radisson Blu Hotel , et 
stenkast unna, tilbyr spesialpris for skatere. Intema
sj onale skatefilmcrew skyter stadig scener i Malmos 
stolthet. En forn0yd kommuneledelse har allerede 
bygget tre nye skateparker i andre bydeler, for a skape 
bedre hverdager for de unge sam bar der. 

- Stapelbaddsparken engasjerer flere tusen unge men
nesker. De m0tes her for a skate og finne venner for li vet, 
mens mange andre kommer for a titte, sier Svensson. 

Han begynte a skate sam n-aring, og har vcert ak
tiv siden. Skatingen er blitt et liv. Hver dag finner nye 
mennesker det de trenger her: Noe nytt a bryne seg 
pa, og noen a gj0re det sammen med. 

- Dette er en offentlig park, sam trekker til seg bes0-
kende i alle aldre. Den skaper liv, og vi merker effek
ten na: Vi blir nedringt av andre svenske kommuner 
sam vil bygge sine egne, skreddersydde betongparker. 

HVA NA, NORGE? De siste arene har Drammen, Lar
vik og Porsgrunn fatt stedstilpassede , plasst0pte ska
teparker i betong. Men sammenlignet med Sverige, 
ligger Norge fortsatt i dvale. Helsinki fikk sin skate
park i 2006, og Stockholm og K0benhavn har de siste 
to arene apnet store betongparker. Stockholm plas
serte sin i Ralambshovparken pa Kungsholmen. Og 
K0benhavn har gitt skaterne Nord-Europas st0rste 
skatepark i Fcelledparken- byens st0rste gmnne park
anlegg. Den er smekk full hver dag. 

Oslo har siden 2005 planlagt en skatepark pa Gmnland 
og en pa Voldsl0kka. Arkitekter og designere har vcert i 
sving. Tegningene har vcert pa plass lenge. Men ingen 
av anleggene erpabegynt, og ingen vet nar de kommer. 

NABOPROTESTER. Lenge f0r Eirin Aaseth visste at 
hun skulle bli ingeni0r med skateparker sam spesial
felt, satt hun pa buss en til Malmo. » 
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» Hun reiste fra Oslo med hele flyttelasset i en svart 
plastpose. Ett ar pa kunstskole var over. Na visste hun 
at hun ikke skulle bli kunstner. Men hun visste fort
satt ikke hva hun skulle bruke de gode karakterene 
fra videregaende til. Hun trengte en timeout- og ville 
bruke den pa a skate. I 1999 flyttet hun inn pa ti kva
dratmeter i Malmo, tok seg jobb pa et dekkverksted og 
brukte all sin fritid pa a skate i innend0rshallen Bryg
geriet. I Etnies European Open aret etter kapret hun 
f0rsteplassen i bowl- skating i nedsenket bane med 
buevegger- og annenplass i street- skating pa gate
elementer, sam trapper og rekkverk. 

Det var da hun bestemte seg. En dag ville hun bygge 
sin ege:p. skatepark. Hun begynte pa ingeni0rh0ysko
len i Oslo, og varen 2oosleverte hun bacheloroppga
ven «Materialsammensetning av betongdekker til 
bruk i skateparker». Oppgaven fikk karakteren A. 
Men viktigere: Noen has Statens vegvesen fikk tak 
i den. De planla skatepark under motorveibroen i 
Drammen, og trengte kunnskap. Snart var Eirin Aa
seth ansatt. Hun fikk oransje anleggshjelm og milli
onbudsjett, og skapte en park pa 966 kvadratmeter. 

Flere av naboene protesterte da planene ble kjent. 
Mange av dem sa for seg brak, S0ppel, tagging og 
tmbbel. Etterpa ble det stille. 

Na omfavner det lokale politiet skateparken sam et 
kriminalitetsforebyggende tiltak med et eksemplarisk 
milj0. Lensmenn i nabokommunene forteller om » 

KJENTE SKATEPARKER 

DRAMMEN. Bruparken pa 

Str0ms0 i Drammen Ia bok

stavelig talt i skyggen av 

tungtrafikken pa motorvei

broen . I et fors0k pa a skape 

mer liv i et n<Ermilj0 preget 

av trafikkst0y, bygget Sta
tens vegvesen en skatepark 

pa n<Enooo kvadratmeter i 

2007- Den brukes i dag av 

ungdom fra bade byen og 

nabokommunene. 

K0BENHAVN. I FCEIIedpar
keniK0benhavnapneten 

av Europas fem st0rste ska
teparker ifjor, i byens st0rste 

og mest brukte park. Be

tongflaten pa 46oo kva
dratmeter er blitt ekstremt 

popui<Er, og ble finansiert av 

A.P. M0llers fond. 
STOCKHOLM. Ralambshovs

parken like vest for Stock
holm sentrum kalles Kungs
holmens stolthet. Der apnet 

en av landets fineste skate

parker for to ar siden, 1400 

kvadratmeter i betong

tett pa skulpturer, en bade

plass og et amfiteater. 

NORRKOPING. Et par timers 

kj0ring s0roverfra Stockholm 

har Norrki:iping kommune in

vestert i en betongpark like 

vest for sentrum, tett pa by
ens idrettshall. Fra riksveien 

ser parken ut sam en skulp

turfoldet uti gresset, en nCEr
mest ikonisk installasjon pa 

1000 kvadratmeter. 
MALMO. Malmo satset 

start- Stapelbaddsparken i 

et av byens gamle industri
omrader har skapt en egen 

skatekultur rundt be

tonganlegget pa 2ooo kva

dratmeter. Herfinnes bade 

skategymnas og et Radis

son-hotel I med spesialpris 

for skatere. 
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·DR0MMELAN.DSKAPET. f;t dodt {ndustriomrade ble til en urban lekegrind da Malmo l<ommune lyttet til sl<arernes 
on~l<er og bygget Stapelbaddsperken i 2005. I dag valfarter bade skptere og BMX-syklister ti~ betoogJ_an_djka.pet-vfd Vastra Hamnen. 



I I 

BETONGB0LGEN 

)) rastl0s ungdorn sorn na broker fritiden pa a skate i 
Drarnrnen i stedet for a havne i tmbbel hjernrne. 

I dag arbeider Eirin Aaseth i Multiconsult, et av 
Norges st0rste selskaper innen radgivning og prosjek
tering. Der blir hun na kontaktet av stadig flere nor
ske kornrnuner sorn 0nsker a satse pa rnoderne skate
parker i det rnagiske rnaterialet: betong. 

Men hun rnerker seg at en kornrnune ikke er pa 
kundelisten. Oslo kornrnune, byen rned na=r hundre 
kunstgressbaner, har enna ikke bygget noe anlegg for 
byens mange tusen skatere. Skateparken i Vika, sorn 
korn opp ifjor sornrner, ble reist i privat regi av nyeta
blerte Oslo Skateboardforening. 

AHA-OPPLEVELSE. Pa toppenavrarnpeni Vika venter 
skaterne talrnodig pa sin tur. En av dem svever mye h0y-
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BUNNSOLID. Den populcere sl<ateparl<en under motorveibroen i Dram men l<ostet dmye 3,5 millioner, og vii vcere ncermest ve 

ere enn alderen skulle tilsi. Mats Hatlern (12) fra Oslo er 
forlengst et sponset stortalent som konkurrerer interna
sjonalt. Denne sommeren har han satt av til a sette 540-
en, sam han allerede har landet en gang. 

-Deter bare sa utrolig vanskelig a sette den en gang 
til, sier han om kunsten a rotere halvannen gang 
rundt sin egen akse mens han henger i luften, og 
lande pa fire st0dige hjul etterpa. 

Den organiserte idretten favner 
ikke alle, og skatemiijnet er et 
inlduderende lavterskeltilbud 
PETTER HATLEM /ederforOs/oSI<ateboardforening 

- Menjeg vet at den sitter snart. 
Sam syvaring hadde han pmvd fotball, tennis, 

bandy og inneklatring. Det var ok, men ikke mer. Sa 
en dag fant han en skaterarnpe i nabolaget, da farni
lien bod de i London. Far en, Petter Hatlem, had de al
dri skatet, men ble rned. Og fikk en aha-opplevelse. 
Han sa voksne, rutinerte skatere klappe for unge 
ferskinger som greide sitt f0rste triks. Han sa proffer 
og nybegynnere rulle side ved side. Rastl0se tenarin
ger som konsentrerte seg hardt i tirnevis for a mestre 
triksene. Og en s0nn sorn endelig hadde funnet noe 
han virkelig elsket a gj0re. 

Til bake i Oslo oppdaget Petter Hatlern et skatemilj0 
uten gode steder a vcere. Han sa skatere sorn rna reise 
til parkene i Ba=rurn og Drarnrnen for a kunne leke 
rned brett og utvikle seg. 



fe neste 40 a rene. f Sverige og Dan mark popper nye betongparf<er opp hvert eneste ar. I Norge er det fa sam fefger Dram mens ef<sempel. 

- Jeg er ikke et sekund i tvil om at det ville vcere sosi
al0konomisk smart a bygge en skatepark eller tre sen
tralt i Oslo, sier Petter Hatlem. 

LAVTERSKELTI LBUD. I mai i ar sa han det samme 
i et m0terom i Oslo radhus . Som leder for Oslo Ska
teboardforening hadde han fatt 20 minutters au
diens. Foran den 47-arige ildsj elen satt by ens folke
valgte komite for milj0 og samferdsel. Forsamlingen 
fikk et enkelt sp0rsmal: Hvorfor tar det sa lang tid a 
realisere vedtatte planer om skate hall og skateparker 
i Oslo , nar kommunen fortl0pende bygger stadig nye 
anlegg for den organiserte idretten? 

Petter Hatlem har hatt ansvar for bygging av bade 
skip og hoteller ' og har na bestemt seg for a backe det 
han kaller et fors0mt skatemilj0 som i arevis har m0tt 

veggen i byrakratiet. Sammen med Thor Johan Fum
holmen, en annen skatepappa, startet han Oslo Ska
teboardforening ifjor, fast bestemt pa a samle kreftene 
som trengs for a gi Oslo skikkelige for hold for skatere. 

Deres f0rste prosj ekt ble a finansiere den midlertidige 
skateparken i Vika. Den ble h0ytidelig apnet av Fabian 
Stang ifjor sommer. Par ken blir mye brukt og har gratis 
adgang. Ikke et 0re har kommet fra stat eller kommune. 

Dette er en offentlig park, 
sam trekker til seg besnkende 

i alle aldre. Den skaper liv 
NILS SVENSSON en av /ederne i sf<ateforeningen Bryggeriet 

- Det er sa m ange unge som henger rundt i Oslo 
uten noe godt sted a vcere , for ikke a snakke om alle 
sam sitter hjemme foran en skjerm. Den organiserte 
idretten favner ikke alle, og skatemilj0et er et inklu
derende lavterskeltilbud, sier Hatlem. 

40. ooo SKATERE. Importstatistikk fra Tollvesenet vi
ser at det importeres ncer 12o.ooo rullebrett arlig. En 
skater bruker gj erne tre brett pa et ar. Dermed opererer 
mange med et anslag som viser at Norge har omtrent 
40.000 aktive skatere. Det tilsvarer om trent an tall ak
tive medlemmer i Norges Tennisforbund, Norges Ishoc
keyforbund og Norges Sl<0)'teforbund- tilsammen. 

Bare i Oslo er det rundt 1o.ooo aktive skatere . Men 
skating er definert som kultur, ikke idrett. Skal man 
fa St0tte til a etablere anlegg, kreves det forenin- » 
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» ger og medlemstall og langsiktig arbeid motet kre
vende offentlig byrakrati. Og der stopper det: Skate
milj0et handler ikke om s0knadsskjemaer og trening 
til faste tider. Deter uformelt av natur, en egenorga
nisert motsats til den voksenstyrte idretten. 

Tidligere i ar stoppet Riksantikvaren planene om en 
betongpark inn til E18 ved Bygd0y. Der hadde skateme 
funnet et hj0rne ved Ferd stadion, som kunne gi plass 
til nesten woo kvadratmeter med skatepark. Etter nes
ten to armed planlegging og prosj ektering m0tte Pet
ter Hatlem den byrakratiske veggen. Men Oslo Skate
boardforening gir seg ikke. De tar stadig nye telefoner, 
sender stadig nye brev til kommunens ansvarlige. 
Uten a bli scerlig mye klokere pa hva som skal til for a 
realise~e planene pa Voldsl0kka og ved Akerselva. 

- Begge disse anleggen,e b0r sta ldare til bruk neste 
sommer. I tillegg b0r Bymilj0etaten bli med ut og 
finne flere steder i byen der det kan reguleres og byg
ges noe for skaterne. Deter pa h0y tid at de tas pa al
vor, sier Petter Hatlem. 

PARKDR0MMER. I Vika Skatepark er det konsen
trerte ansikter, skosaler som griper mot brettene, 
myke bevegelser i en evig rytme. I hvert svev ligger 
nye muligheter. I hvert krasj ligger en lekse. Eirin Aa
seth haper Oslo snart vakner, ser hva som skjer ina
bolandene- og bestemmer seg for a gi byen et 10ft. 

!mens leker hun fortsatt med sine egne dagdi0m
mer, som en av landets fa skatere med kompetanse til 
a designe og prosjektere sin egen park. 

- Jeg kan ikke tenke meg noe bedre enna koke en 
kopp kaffe om morgenen, rusle ut stued0ren hjemme 
i Asker, myse mot solen, se min egen betongbowl i 
min egen hage- og bare droppe rett inn . n2 

ORDLISTE SKATEPARKER 

STREETANLEGG. Et imitert 
gatelandskap, med trapper, 

kanter og rekkverk . Mange 

streetparker inneholder ko
pier av faktiske elementer 

fra kjente skatesteder. Tren

ger mer plass enn et 
bowlanlegg, og kan brukes 

av mange skatere samtidig . 

BOWLANLEGG. Nedsenket 

bane med buevegger og run-

de, organiske former- nav

net er hentet fra ordet boll e. 

sam i suppebolle. Vakre a se 

pa, og stadig oftere brukt i 
svenske og danske parker. 

FLOWANLEGG. En mellom

ting av street og bowl' apne
re og ofte st0rre enn et rent 

bowlanlegg, men mykere i 

formen enn etstreetanlegg. 

lkke bygget i Norge forel0pig . 

STAVANGERS STORE SKATEPLANER 

STAVANGER satser start. I og er designet av skaterne 

l0pet av et par ar vii byen byg- Markus og Lukas Wassberg i 
ge Nord-Europas st0rste det svenske designbyraet Pi-

utend0rs skatepark. An leg- votech. De har de siste a rene 

get pa rundt 6ooo kvadrat- utviklet en rekke nye skate-
meter skal plasseres pa Tasta, parker i Sverige og Dan mark. 
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