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Viser til henvendelse som har blitt sendt til både kommunepost, politikere og Drammen Idrettsråd 
fra Norges Cricketforbund tidligere i våres. Henvendelsen uttrykker i korte trekk stor bekymring for 
statusen for cricketbanen på Berskaug. Banen beskrives som å være i svært dårlig stand og ikke 
spillbar, kort tid før sesongstart. Innsender beskriver hvilket arbeid som må gjøres for å utbedre 
banen tilfredsstillende. 
  
Vi ber om svar på følgende spørsmål: 
 

 Kan rådmannen utdype henvendelsen som har kommet fra cricketforbundet, eller 
informasjonen rådmannen er kjent med, utover det jeg har beskrevet? 

 Hvilket ansvar har Drammen kommune for å hjelpe klubben med å utbedre dette anlegget, i 
henhold til gjeldende regelverk? 

 Hvilke tiltak vil være aktuelle for å utbedre banen, og hva estimerer rådmannen at dette vil 
koste? 

 Hva anbefaler rådmannen at Drammen kommune bør gjøre for å hjelpe til i denne 
situasjonen? 

 Cricketforbundets innsender beskriver i henvendelsen vi har sett at de har forsøkt å få tak i 
kommunen mange ganger uten hell. Stemmer dette, og hvorfor har de i så fall ikke fått 
svar? 

 
Svar 
 

1. Det har vært jevnlig dialog med cricketforbundet siden 2019 om tilstanden på 
cricketbanen. Kommunen har deltatt i møter med forbundet og idrettsrådet, vært på 
befaring på anlegget og samlet informasjon om oppbygging av cricketpitcher og 
nødvendige tiltak for banen på Berskaug. Anlegget har vært spilt inn som aktuell 
kandidat for å settes på prioriteringslisten for investeringsmidler i 2020 og 2021. Det er 
slik at det er knapphet på ressurser til rehabilitering og utbygging av anlegg i 
kommunen, og foreløpig har andre anlegg blitt prioritert foran. Kommunen har i 
dialogen med cricketforbundet formidlet et ønske om å utbedre banen, men har vært 
tydelig i kommunikasjonen på at utbedring har vært avhengig av tilgjengelige 
investeringsmidler.  
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2. Kommunen skal være en tilrettelegger for aktivitet, men er ikke forpliktet til å tilby 
anlegg til alle idrettene som utøves i kommunen. Det finnes ikke regelverk som ligger til 
grunn for anleggsdekning og/eller anleggsutbygging i kommunene. Kommunen 
forsøker å legge forhold best mulig til rette for at innbyggerne skal kunne utøve 
idretten de ønsker i sitt nærmiljø innenfor til enhver tid tilgjengelige ressurser. 
 

3. Følgende tiltak er nødvendige for å sette banen i forsvarlig stand: 

 Fjerne eksisterende pad & matte 
 Fjerne betongplate 
 Bygge opp pitchunderlaget (ca. 15 cm) i henhold til spesifikasjon 
 Legge ny pad & matte som festes med «spiker» 
 Så nytt gress 1-2 meter rundt pitchen. 
 
Pitchen krever at standard veileder følges. Dette gir et underlag med korrekt hardhet slik at 
ballen beveger seg forutsigbart og som forventet. Grunnarbeidene tilpasses lokale 
grunnforhold og vinteren, som alt annet som bygges utendørs. For å unngå snubling/fall og en 
ball ute av kontroll, er det viktig at gresset rundt pitchen ligger i flukt med pitchen og er steinfri. 
 
Rådmannen har hentet inn priser fra andre kommuner som har anlagt tilsvarende cricketpitcher 
de siste årene. Kostnadene varierer noe ut ifra eksisterende grunnforhold, men prisen ser ut til 
å ligge på ca. 300.000kr. I Drammen vil det tilkomme kostnader for arbeidet med å pigge opp 
betongplaten som ligger under dekket. 

4. Rådmannen vil gjøre en vurdering av muligheten for utbedring av cricketpitchen i 2022. 
 

5. Det har vært jevnlig dialog mellom cricketforbundet og kommunen siden 2019. 
Opphold i kommunikasjonen har forekommet i tidsrom hvor kommunen har avventet 
investeringsmidler og muligheten for å sette anlegget på prioriteringslisten.   

 


