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Vand i Byer

Multifunktionelt baneanlæg

EVERGREEN SPORT

rådgiver, leverer og installerer kunstgræs 
belægning til multifunktionelle baneanlæg. 

Evergreen Sport har til huse i Kokkedal nord for 
København. 

Vi har stort udstillingslokale, hvor alle vore 
kunstgræsprodukter kan opleves. Virksomheden 
er 100% dansk ejet.

Vi repræsenterer både Italgreen og  ACT Global 
Sport i Danmark, som begge er blandt Europas 
førende og mest anerkendte producenter af 
kunstgræs. 

Vores kunstgræssystemer er allerede anlagt på 
mere end 5000 baner overalt i verden. Dette 
giver vished for at vores produkter ikke bare er 
gennemtestede i laboratoriet, men er i 
allerhøjeste grad også anerkendt af både spillere 
og miljø.

Vi har et klimarobust system, der forbedrer vandhåndtering i byer, ved 
at aflaste kloaksystemet. 

Evergreen Sport har udviklet et multifunktionelt baneanlæg 

med beton bund/sider og foret med kunstgræs, som fungerer som forsinkelsesbassin ved kraftige skybrud, 

men som sportsbane til hverdag. Denne løsning egner sig også til områder hvor miljømyndigheder stiller 

krav til vandkvaliteten af det vand der afledes til grundvand, søer eller vandafløb. Bassinet kan opfange 

og opbevare overfladevand, hvorefter det kan filtreres efter behov ved 

afledning. Evergreen Sport lægger stor vægt på at tilpasse og udvikle 

miljøvenlige løsninger. Aspekter som råmaterialernes ophav, produkternes 

livscyklus og genanvendelighed når belægningen er også i fokus. Vi har kunstgræs 

uden latex bagside, der kan genanvendes 100%. 
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Tegnings eksempler
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Multifunktionelt baneanlæg

ANLÆGGETS DETALJER

Der er utallige muligheder for at indbygge 
praktiske og flotte detaljer på anlægget. 
Tilstødende arealer bør ligeledes inddrages 
i projekteringen af anlægget  f.eks. stier og 
tilskuerområdet.

Type af kunstgræs og infill bestemmes ud 
fra en behovsanalyse af formål, 
aktivitetstype/frekvens, område og 
omgivelser. 

Sponsor logo er også muligt at integrere i 
kunstgræs tæppet. Desuden kan alternative 
farver i dele af kunstgræsbelægningen, 
f.eks. i opvarmningsområder, indgå alt efter 
ønske og behov. Der fyldes altid sand i 
vores kunstgræstæpper, det sikrer 
stabilitet, optimerer styrken og virker 
brandhæmmende. 

KVALITET OG GARANTIER

Hos Evergreen Sport kvalitetssikrer vi hele processen fra 

rådgivningen og til at anlæggelsen er gennemført og overleveret

til kunden. 

Vi giver altid minimum 10 års garanti på det kunstgræs vi anlægger. 
Garantien afhænger af korrekt service og vedligeholdelse. Vi tilbyder 
altid grundig vejledning og uddannelse i Evergreens Sport 

Vedligeholdelsesmanual, til banens 

egne driftsfolk. Note: Minimal og simpel 

vedligeholdelse er en af baneanlæggets 

store fordele.

I budget fasen er det alligevel vigtigt at vide at baneanlæggene ikke er 100% 
vedligeholdelsesfrie. Der skal derfor afsættes midler i driftsbudgettet for at sikre korrekt 
vedligeholdelse i årerne fremefter, for at sikre anlæggets optimale egenskaber og levetid. 
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REFERENCER

Evergreen Sport tilbyder både kort leverings- og installationstid. Aktivitets stier med kunstgræs belægning er 

en særdeles komfortabel og effektiv installationstype for både brugere og driftsfolk. Tydelig intuitiv opmærkning 

(nudging) og støb absorption giver eksempelvis optimale egenskaber i forbindelse med løbestier.

VEDLIGEHOLDELSE

Permanent Turf bevarer sit udtryk i hele sin levetid. Belægningen kræver ikke særlig vedligeholdelse med mindre 

at der sker direkte skader på belægningen. 

Sne, blade, tyggegummi, skodder og anden affald fejes eller støvsuges ubesværet efter behov med dertil indrettede

maskiner. Jævnligt brug af fejemaskinen genfordeler samtidig sandinfill.

Belægningen tåler temperaturer fra -40 og +70°C, samt alle de kemikalier, der forekommer i bymiljø. Salte binder 

ikke på kunstgræsstråene og vil ikke give misfarvninger.

Permanent Turf har erosionskontrollerende virkning og er miljøvenlig: Genanvendelig og ingen udvaskning (giftstoffer).

UNDERLAG/BASEOPBYGNING

Alle former for faste, afrettede overflader er 

velegnet til kunstgræs installationer. Bundopbygningen

definerer bæreevnen. Eksisterende drænforhold kan

bibeholdes. Performance Turf optager store dele af 

PERMANENT TURF og PENTADRAIN er et permeabel belægningsystem, som er særdeles velegnet til gang-, 
løbe- og cykelstier. Med øje for vandhåndtering er kunstgræs et fordelagtigt valg af overfladebelægning i 

forbindelse med moderne byggerier, offentlige byrum 

og trafiksystemer - en tidssvarende erstatning for de 

traditionelle belægninger, som på en helt ny måde kan 

opsamle og aflede større vandmængder. 

Aktivitets Sti

Aktivitetssti, Lergravsvej i København

normale regnskyl, grundet sandinfill (ca.10 kg/m²), som yderligere fæstner og brandsikrer belægningen, samt 

sikrer en høj friktions  koefficient. Evergreen Sport kan evt. varetage forundersøgelsen og afretning.


