
PORSGRUNN SKATEPARK

Skatelogic og Porsgrunn kommune har skapt en unik aktivitetspark 
i betong for skateboard, in-lineskøyter og bmx. På den 700m2 
store betongflaten finnes et streetanlegg på 450m2 med 
utfordringer inspirert av gateskating. Dette 66 meter lange strekket 
tilbyr forskjellige elementer for nybegynnere og øvede skatere. 
Bueskaterne har fått en organisk formet bowl på 250m2. 

Bowlen har som første anlegg i Norge poolcoping(bassengkant 
i betong) og såkalt vannfall som binder sammen dyp og grunn 
ende. For å sikre topp håndverk for brettenes små hjul har vi hentet 
spesialister fra utlandet. Parken ligger tilpasset i terrenget og det er 
god plass for folk til å se på aktiviteten.

Designen inviterer til oppvisninger med proffer og konkurranser som 
bl.a. NM og EC. Porsgrunn skatepark er Norges beste anlegg i 
skjæringspunktet kompleksitet og
kvalitet. Anlegget har kostet totalt 5,5 millioner.



SNITT OG DETALJER
GRANITTSTÅL POOLCOPING

”Skating er en aktivitet for de som ikke vil drive med sport, men som ikke 
vil sitte stille” pike i Moss, 15. Skating er en aktivitet i grenselandet mellom 
sport og kultur. Den er ikke trenerstyrt, men styres og drives av skaterne 
selv, og appellerer derfor til det enkelte barn og unges personlige nivå og 
ambisjoner.

Det selges 100.000 brett i Norge årlig (SSB). Aktiviteten er kommet 
for å bli også her. Det finnes ingen alternativer til skateanlegg i betong  
det er udiskutabelt den beste investeringen. Betong er også det 
beste underlaget å skate på. Det har en unik formbarhet som tillater 
funksjonalitet som vekker begeistring blant skatere.

Anleggene får en skupturell dimensjon for øvrige besøkende. Betong 
er støysvakt og har minimale vedlikeholdsutgifter. Elementer som rails 
og curbs utføres i høykvalitets stål og granitt for optimal holdbarhet 
og kjørefølelse. Granitt er foretrukket som kantsten å skli på om den 
flammes og fases riktig.



Skatelogic skaper kreative løsninger for dagens og fremtidens skatere inne som ute. Skatelogic mener det er et ufravikelig suksesskriterie å ha de lokale skaterne 
med i designprosessen. Skatelogic har bakgrunn fra 25 år på rullebrett og erfaring fra 15 år med rådgivning og design av skateanlegg. I samspill med din kom-
mune lager vi en løsning tilpasset ønsker, krav og finansiering for nettopp dere. 
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