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Spørsmål 72 (2020) fra Robin Brekke Voss (NTB): Ny innendørs skatepark 
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Kommunens leiekontrakt med huseier for Nøstedhallen skatehall utløper 31.12.2020. Nøstedhallen 
skatehall er et tilbud som tiltrekker seg mange barn og unge som ikke benytter seg av det øvrige tilbudet 
for barn og unge i kommunen. Et tilbud som når ut til de barna som ikke er del av de organiserte kultur- 
og idrettstilbudene og som årlig har over 8500 besøk. Dette er et enormt viktig preventivt tiltak 
Drammen kommune må sikre framtiden til.   
 
1. Hvor mye vil det koste å bygge en ny skatepark i samme område, og med samme størrelse? 
 
Svar: 
Det vises til sak 30/20 Nøstedhallen skatepark – usikker fremtid som var til behandling i hovedutvalg for 
kultur, idrett og frivillighet den 13. mai 2020. Vedtaket i saken ble: Saken tas til orientering og vedtak 
gjøres når 1. tertialrapport legges fram i juni samt økonomiplanarbeidet 2021 – 2024. 
 
Å gjøre en konkret utredning av hva en ny skatehall vil kunne koste, samt å vurdere hvor den kan 
plasseres/tomtepris og evt. om den kan/bør legges i tilknytning til et annet kommunalt byggeprosjekt 
som skole e.l., er en stor sak som vil kreve både tid og ressurser å utrede. Det Drammen Eiendom 
imidlertid kan gjøre i er å lage et grovestimat for hva en slik ny skatehall kan koste, hvor en da ser på hva 
som kan være kvadratmeterprisen for et slik type bygg - og så gjøre en beregning basert på 
Nøstedhallens størrelse. Dette vil da være et grovestimat på pris hvor evt. tomtepris og andre forhold vil 
komme i tillegg. 
 
Det vil videre følges opp en dialog med huseier for Nøstedhallen skatepark i nær fremtid for å avklare 
hvilke muligheter som eventuelt foreligger i.f.t. forlengelse av dagens leieavtale utover 31.12.20.      
 
 
2. Hvor mye er det mulig å bidra med i form av dugnad?  
 
Svar: 
Drammen Eiendoms vurdering er at dugnad i denne sammenhengen ikke vil være noe som bidrar til at 
kommunen sparer penger på et slik byggeprosjekt 
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