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        Drift- og vedligehold af kunstgræsbaner i Viborg Kommune                 

Dette gør Park & Vej Vejledende pleje 

  
1. Overfladerengøring/børstning  

Banen skal være jævn og ren Overfladerengøringen (strigling og børstning)  
1 gang ugentligt hele året med Verti-Groom eller 
tilsvarende. 

2. Overslæbning granulat-/sandmateriale  

Overslæbning Overslæbning 1 gang årligt i sommerperioden med 
Verti Top eller tilsvarende 

Påfyldning af granulat/sand, SBR granulat Genopfyldning af hele banen 1 gang årligt med ca. 5 
tons gummigranulat. Svarende til 1 mm på hele banen 

3. Rensning af granulat-sandmateriale  

* Dybderensning Efter anbefaling fra Unisport skal denne proces 
løbende vurderes af P&V i samarbejde med 
Unisport. 

 

Bestillingsopgave Vejledende pleje 

  

Vintervedligehold  

Banen skal holdes frostfri Saltning med vådsalt tilført godkendt additiv eller 
tørsalt. 

Dette gør Park & Vej 

Vinter -     Sneslynge påmonteret hjul, afstand til græstæppe 2 cm. 
- Ved fjernelse af det sidste snelag kan anvendes roterende børste (husk højdejustering) eller 

slæbebørsten afhængig af mængden af sne. 
- Snerydning på tværs af banen pga. samlingerne i kunstgræsset. 
- Nænsom brug af salt. Salt, natriumchlorid, 10 – 15 g/m2 

Maskiner -     Max. Hjultryk, kg/cm2 : 0,5 pci. Max akseltryk, kg/cm2: 0,5 kg 
- Hastighed 7-12 km/t. Lavtryksdæk (græsdæk) 

Materialer -     SBR granulat (granulatet skal overholde de krav der er stillet i udbudsmaterialet ift. 
      Indhold af skadelige stoffer). 
- Der skal være en mindre beholdning af gummigranulat ved banen 

Logbog -     Føres af P&V 
Løv -     Fjernelse af løv. Denne opgave er uddelegeret til P&V indtil videre 
Beskæringer -     Udføres af P&V  

Dette gør idrætsforeningerne 

Boldklub -     Kontrol af linjer og fittings (uregelmæssigheder indberettes til Niels Bilde) 

- Efterfylding af sårbare områder (straffeplet, målfelter og hjørnestolper, personindgange efter 
behov) 

- Felter med stort slid (straffesparksfelt og hjørneflags felt) børstes manuelt efter hver brug. 
- Fjernelse af alt affald før og efter brug af banen 
- Fjernelse af indgroet græs ved fliser og kunstgræskanterne ol. 
- Kontrol af overholdelse af retningslinjer efter de opsatte skilt. 

Conventus -     Det er særdeles vigtigt, at foreningerne sørger for, at planlægningskalenderen er opdateret           

så bla. Park & Vej kan se, hvornår det er hensigtsmæssigt med pleje af banerne.   



PLEJEPLAN KUNSTGRÆSBANER  
 

Kultur Service & Events  Ret til ændringer forbeholdes                                          Opdateret   22.09.2016 
Preben B. Overgaard 

 
 

Logbog 
 
For at få en optimal indsigt i banens vedligehold er det vigtigt at holde styr på, hvad der udføres på banen og 
hvornår. Specielt vedr. overholdelse af garantiforpligtigelser. 
 
Idrætsanlæg:     
 

Dato Ansvarlig 
person 

Projekt – 
Anvendt vedligeholdelsesmaskine 

Tids- 
forbrug 

Bemærkninger 

     

     

     

     

     

     

     

 
Hvordan der registreres, og i hvilket system er ikke vigtigt. Det handler om at registrere, hvad der udføres på 
banen, herunder børstningsfrekvens, genopfyld, udførte reparationer etc. 
 

Unisport besigtigelsesrapport / Anbefalinger 
Unisport har mange års erfaringer med kunstgræsbaner og har udviklet en besigtigelsesrapport, som bla. har 
til hensigt at skabe en konstruktiv dialog mellem brugerne, kommunen og Unisport om at få så optimale 
kunstgræsbaner med gode spillemæssige egenskaber i så lang tid som muligt. 
 
Rapporten gennemgår væsentlige funktioner på banen samt Unisports anbefalinger. Unisport bestræber sig 
på at komme og besigtige banerne en gang årligt. 


