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Hedrende omtale til Tasta skatepark. 

 Juryen for Betongtavlen 2018 ble spesielt 
begeistret av det presise arbeidet som er lagt ned 
i utformingen av skatearealene på Tasta 
skatepark. Betonganlegget fyller også på en 
imponerende måte rollen som en viktig sosial 
møteplass for både unge og voksne. 
 

Å være blant de 6 finalistene til årets Betongtavle er 
i seg selv en stor prestasjon. Vi gir derfor Hedrende 
omtale til Tasta skatepark og håper det kan brukes 
som inspirasjon for nye lignende parker andre 
steder, sier juryens leder Jan Eldegard Hjelle.  

Juryen skriver dette om Tasta skatepark: 

Vi har parkert i et boligområde på Tasta i Stavanger. Det er en nydelig solfylt dag, og Betongtavlejuryen er på vei 
til det som trolig er Europas største skatepark i plasstøpt betong, Tasta skatepark. 

Vi hører den før vi ser den – glade entusiastiske stemmer og hjul mot betong, men så runder vi hjørnet og kan ta 
hele anlegget inn. Et område på ca 6500 m2 som yrer av liv denne mandag ettermiddagen. Her er utøvere i alle 
aldere, i hvert fall fra 4 til 40, og på tribunene sitter enda flere og følger med. 

Anlegget består av både bowl-, street- og flow-områder, realisert i to byggetrinn. Parken omkranses av vakre 
natursteinsmurer, og har små tribuneanlegg og benker med plass til både publikum og slitne utøvere som 
trenger en pause. Belysning, rekkverk etc., er uført i metall og lakkert i gul kontrasterende farge. Deler av 
området er også satt av til beplantning. Anlegget framstår som velfungerende og ser ut til å være godt tilknyttet 
omkringliggende infrastruktur. 

Å lage en velfungerende skatepark er ikke noe hvem som helst kan gjøre. Som designer må man ha inngående 
kunnskap om skating for å kunne lage en park som både gir tilstrekkelig fleksibilitet og som kan utfordre på alle 
nivåer. Det stilles videre høye krav til den utførende part. De ulike elementene i skateparken har til dels svært 
utfordrende geometri å støpe, og for at skateopplevelsen skal bli bra må en presis geometri kombineres med en 
overflate av meget høy kvalitet. 

Etter juryens mening fortjener skateparken på Tasta hedrende omtale for sin framragende tekniske kvalitet. 
Både overflater, kurver og detaljer er utført med høy grad av presisjon. Dette gjør parken både brukbar og 
holdbar, så denne skate-location’ vil nok fortsette å glede mange i lang tid framover. For å gjøre skateanlegget 
enda bedre kunne juryen ønsket seg at det tilhørende klubbhuset samt tak og støyskjerm tilknyttet street-
området hadde blitt ytterligere arkitektonisk bearbeidet. 

Vi gratulerer: 

Byggherre:     Stavanger Kommune / Park og vei 
Arkitekt:      Pivotech AB 
Hovedentreprenør:    TS Maskin (Byggetrinn 1) Backe Rogaland (Byggetrinn 2) 
Underentreprenør betongarbeider:   Betongpark Anlegg AS 

Betongfabrikk:    Sandnes Betong (byggetrinn 1) og Velde Betong (byggetrinn 1) 

Les her om Tasta skatepark 

http://www.betong.net/
https://www.byggutengrenser.no/portfolio-items/tasta-skatepark/


          www.betong.net   

 

 

Om Betongtavlen 

Betongtavlen er en utmerkelse som gis til bygg eller anlegg i Norge, hvor betong er anvendt på en miljømessig, 
estetisk og teknisk fremragende måte. Betongtavlen deles ut etter innstilling av en komite på fem medlemmer. 
To medlemmer er oppnevnt av Norske Arkitekters Landsforbund og tre fra Norsk Betongforening. 

Betongtavlen ble første gang utdelt i 1961 og gikk da til Bakkehaugen kirke i Oslo. Etter dette har i alt 62 bygg og 
anlegg rundt i hele landet mottatt den prestisjetunge prisen. 

Mer om Betongtavlen 

Jurymedlemmer i 2018: 

• Vidar Knutsen, Element Arkitekter AS (NAL) 
• Inger Anne Landsem, Per Knudsen Arkitektkontor AS (NAL) 
• Jonny Hermansen, Skanska Norge AS (NB) 
• Solveig Sandnes, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (NB) 
• Jan Eldegard Hjelle, FABEKO Norsk fabrikkbetongforening (NB) (juryleder) 

 

23. november 2018  

På vegne av Betongtavlekomiteen (jury og sekretariatet) i Norsk Betongforening. 

Morten Bjerke 

 

http://www.betong.net/
https://www.byggutengrenser.no/2017/02/15/om-betongtavlen/

