VEDLIKEHOLD AV KUNSTGRESS

FØLGENDE SKAL UTFØRES AV FAGPERSONELL OG KREVER TILPASSET UTSTYR:

GODE GRUNNER TIL ET GODT VEDLIKEHOLD:
Opprettholder den gode
og myke spillopplevelsen

Reduserer risiko for
belastningsskader

Forlenger kunstgressets
levetid

En attraktiv bane og et
populært samlingspunkt

Etterfylling av granulat (ca. 1 gang i året)
Riktig innfyllsmengde i kunstgresset er
viktig for å opprettholde en god og myk
spillopplevelse. Etterfylling av granulat gir:
• Økt mykhet og støtavdempning
• Forbedret balltempo og ballsprett
• Økt støtte/armering til stråene
• Redusert sansynlighet for
belastningsskader
• Redusert slitasje
• Økt levetid til kunstgresset
Pris per tonn granulat er kr. 3990,-* og
inkluderer utstyr, materiell og arbeid.
Dyprens av kunstgresset (1 gang i året)
Alle kunstgressbaner bør renses årlig. En
dyprens sørger for at:
• Kunstgresset rengjøres for diverse
søppel, smuss og biologisk avfall
• Kompostering og mosedannelse i
kunstgresset forhindres
• Granulatet løsgjøres og luftes, og
mykheten i banen opprettholdes

Ingenting er som å spille fotball på en strøken bane. Samtidig blir kunstgress – som alt annet –
slitt med tiden.
Fotballkamper, treninger, snømåking, sol og vind setter sitt preg på banen. Granulatet forsvinner
og komprimerer seg slik at banen blir ujevn, gressfibrene legger seg og banen oppleves som
hard å spille på. Sportstape setter seg fast i gresset og løvblader og annet biologisk avfall
skaper tilvekst av mose og andre fremmedlegemer.
Å legge kunstgress er en stor investering, og det bør derfor gjøres vedlikeholdsarbeid som sikrer
en god spillopplevelse over tid. Noe arbeid er det naturlig at klubben gjør selv, og noe bør settes
bort. Nedenfor har vi laget en tabell som beskriver hva som bør gjøres og hvor ofte.

Anbefalt frekvens:
Type
Slodding/børsting
Topprens/søppelrydding
Harving/lufting av granulatet
Kontroll av limskjøter
Dyprens av kunstgresset
Etterfylling av granulat

Uke 1
x
x

Uke 2
x
x

Uke 3
x
x

Uke 4
x

Kvartalvis

Årlig

Pris er kr. 1,5,-* per kvadratmeter og
inkluderer utstyr, materiell og arbeid.
Reparasjon av skader (ved behov)
Det er viktig å utbedre alle skader og sår i
kunstgresset umiddelbart fordi:
• Potensielle spillskader som overtråkk
og lignende grunnet sår og skader i
kunstgresset forhindres
• Løse skjøter og lignende i kunstgresset
skaper utfordringer i vedlikeholdsarbeid.
Pris er kr. 850,-* per time og inkluderer
utstyr og materiell.

x
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*Alle priser er eksklusiv mva.

VERDIEN AV EN GOD KUNSTGRESSBANE
Store deler av den voksne generasjonen har gode
minner fra «løkka» som et naturlig samlingspunkt
under oppveksten. Løkkene blir i stor grad erstattet
med kunstgressbaner, men er fortsatt det naturlige
samlingspunktet for fysisk aktivitet, nye vennskap og
å skape nye minner.
For å opprettholde den gode spillopplevelsen over
tid må underlaget kontinuerlig tas vare på. Mange
ildsjeler der ute bruker mye tid på å legge til rette for
en sunn og inkluderende oppvekst for barn og unge.
Det er en glede for oss å være med på å tilrettelegge
og kvalitetssikre et godt system for dugnadsinnsatsen
som utføres.

HVEM ER BANE OG ENTREPRENØRSERVICE?
Vår kjernevirksomhet er å bygge
idrettsanlegg, lekeparker og
kunstgressbaner. I 10 år har vi hatt
gleden av å legge til rette for sunn
aktivitet og gode opplevelser.
Med flere kunstgressbaner
følger også økt behov for
vedlikeholdsarbeid. Og nettopp
vedlikehold er et viktig fokusområde
for oss. Serviceteamet vårt har
mange års erfaring med reparasjon
og vedlikehold av kunstgressbaner.
KUNSTGRESS@BESERVICE.NO

KONTAKT MEG FOR EN GRATIS OG
UFORPLIKTENDE BEFARING:

Frode Norheim

Avd.leder kunstgress
+47 959 39 401
kunstgress@beservice.no
frode.norheim@beservice.no
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