SPIKKESTAD IDRETTSPARK 11-ER KUNSTGRESSBANE MED UNDERVARME

TILSTANDSRAPPORT OG FORSLAG TIL REHABILITERING
SPIKKESTAD IDRETTSPARK 11-ER KUNSTGRESSBANE MED UNDERVARME
ASKER KOMMUNE

Utarbeidet av Geirfinn Kvalheim i samarbeid med IL Røyken og Spikkestad (IL ROS) og etter befaring
13. juli 2021
Tilstede:
Trond Nondal fra IL ROS og Geirfinn Kvalheim fra Kvalheim Consulting.
Vær:
24 grader og lettskyet/pent
Konklusjonen for vurderingen av tilstand finnes i pkt 5.4 side 10.
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FORORD
Denne tilstandsrapporten bygger på veileder utgitt av Kulturdepartementet: Rehabilitering/ombygging av
eldre idrettsanlegg, vilkår for tilskudd av spillemidlene. V- 0977B utgitt i 2016. For ytterligere info i forhold til
krav og tilskudd av spillemidlene se www.idrettsanlegg.no.
Tilstandsvurderingene, så langt det er naturlig, er utført i henhold til NS 3424. Rapporten er likevel ingen
garanti for at det ikke kan finnes skulte feil, skader og mangler ettersom det ikke er foretatt prøvegravinger,
rørinspeksjoner eller åpning av konstruksjoner. Rapporten bygger i stor grad på visuelle observasjoner og
opplysninger fra eier/drifter.
Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer på tilstandssvekkelse er i tråd med NBI’s veiledning for NS
3424 og tilhørende definisjoner og terminologi. Tilstandssvekkelser angis også etter denne standarden på
følgende måte:
•
Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer
•
Tilstandsgrad 1: Svake symptomer
•
Tilstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer
•
Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt)
NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Denne rapporten er basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste
detaljeringsnivå. I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger:
•
Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep.
•
Inspeksjon blir kun utført på lett tilgjengelige deler av konstruksjonen
•
Flater som er skjult av snø eller på andre måter er skjult er ikke kontrollert
•
Det er ikke foretatt funksjonsprøvinger på bygningsdeler eller installasjoner.
•
Kun ved måling av tykkelse av ifyll og lengde på fiber er det brukt måleinstrumenter.
Det ble benyttet et enkelt skjema som ble fylt ut ved befaringen. Denne gjengis i pkt 4.
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1

INNLEDNING

1.1
Beliggenhet
Kunstgressbanen ligger i Spikkestad i Asker kommune og Viken fylke.

1.2
Idrettsanlegg i området og utviklingspotensiale
Idrettsparken holder til på Spikkestad i Asker Kommune.
Følgende idrettsfasiliteter ligger i det umiddelbare nærområdet:
11-er kunstgressbane med undervarme
2x 11-er gressbaner
Klubbhus med garderober
ROS-hallen
2
BEHOVSVURDERING
IL Røyken og Spikkestad ble stiftet 6.2. 1919 og er et fleridrettslag med følgende grupper: Fotball, håndball,
innebandy, allidrett, volleyball, ski, sykkel, svømming, friidrett, tennis, basket, boksing og badminton.
11-er kunstgressbanen på Spikkestad ble bygget i 2008 og framstår i dag som godt brukt, og bør rehabiliteres
snarest.
En tilstandsrapport skal bekjentgjøre om slitasjen og andre forhold er såpass alvorlig at den bør skiftes
umiddelbart. Dette kommer fram i konklusjon pkt 5.4
Som et av områdets viktigste arenaer for utendørs aktivitet, vil en oppgradering her være med på å heve
standarden for hele området. Barnehage og skoler benytter anlegget på dagtid og idrettslag samt
egenorganisert aktivitet foregår på ettermiddag og kveldstid.
IL ROS ønsker å gi flest mulig av sine beboere, i alle aldersgrupper, et godt sportslig tilbud innen de idretter
forholdene ligger til rette for i nærmiljøet.
Pr. 2. kvartal 2020 var det vel 94.578 innbyggere i Asker Kommune, mens det i nedslagsområde Røyken og
Spikkestad er ca 8.000 innbyggere. Med bakgrunn i stor boligutbygging i kommunen generelt og Spikkestad
spesielt, forventes befolkningsgraden å stige betydelig de nærmeste årene.
Av gruppen 6 – 12 år har henholdsvis 53,5 % av guttene og 14,1 % av jentene deltatt i fotballaktiviteter. I kretsen
for øvrig er tallene henholdsvis 46,9 % og 18,3 %. Jentefotball er den raskest voksende idrett i Norge.
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GRUNNLAGSDATA
3.1 Grunndata:
Anlegget

Anleggseier
Reguleringsmessige forhold
Byggeår
Rehabilitert tidligere
Spillemidler
Tidligere tilstandsanalyser:
Banestørrelse
Sikkerhetssoner
Kunstgress system

Oppbygging over traubunn

Grunnforhold
Drenering
Lysanlegg Ant master / lux
Undervarme Ja/Nei /type
Driftsdata:
Foreligger driftsinstruks Ja/Nei
Foreligger vedlikeholdsplan J/N
Antall ansatte / årsverk
Brukstid sommer/vinter
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Navn:
Anleggsnr.:
Adresse:
Kommune:
Fylke:
Navn:
Adresse:

Spikkestad Idrettspark 11-er
kunstgressbane med undervarme
13879
Rogneveien 10, 3431 Spikkestad
Asker Kommune
Viken
IL Røyken og Spikkestad
Rogneveien 10, 3431 Spikkestad
Regulert til idrett- og friluftsformål
2008
Nei
NOK 2.253.000,NOK
700.000,- (undervarme)

2008:
2009:
Ja, ved etablering
Spilleflate:
64 x 100 (utmålt ved befaring)
Sikkerhetssoner:
Iht gjeldende krav
Leverandør:
Unisport AS
Kunstgresstype:
Prestige XM 60 Ultra
Kunstgresslengde:
60 mm
Gummipad:
Nei
• 60 mm kunstgress
• Avrettingslag (0-8)
• Undervarmerør slisset i topplaget
• Bærelag
Silt og sandbunn
Samledrensledninger langs alle sider, tilkoblet kum i nord/østre
og nordre hjørne.
6 stk 16 m rørmaster. 200 lux ved etablering.
Ja, jordvarme
Ja
Ja
Klubbens egne har vedlikehold.
Totalt ca 1.800 t (ca sommer; 1.000 t/år, vinter ca 800 t/år).
I tillegg kommer egenorganisert og skolebasert aktivitet.
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KUNSTGRESS, KRAV, FUNKSJONSKRAV OG TYPER

4.1
KRAV TIL KUNSTGRESSBANER
4.1.1 Krav til overbygning
Det stilles strenge krav til overflatejevnhet på kunstgressbaner. Det tillates ikke større overflateavvik enn ± 10
mm på 3 m rettholt på ferdig lagt kunstgressdekke. For å sikre en jevn nok overflate, må det ikke forekomme
setninger eller telehiv i banen. Overbygningen må derfor bestå av ikke telefarlig og setningsfri masse.
Telefarlig masse i grunnen kan sikres enten med isolasjon eller ved masseutskifting.
4.1.2 Krav til drenering
Det er krav om at det skal være god drenering av kunstgressbaner. Kravet til selve kunstgresset (og også for
underliggende sjikt), er at en 180 mm vannsøyle over en avgrenset flate skal kunne ledes ned i grunnen i
løpet av en time. Dette kan bare oppfylles dersom grunnen er godt drenerende og dersom bære- og
avrettingslag er godt vanngjennomslippelig. Ved tette masser i grunnen må det legges et drenssystem i
banen.
4.1.3 Krav til spillebanen
11-er baner:
I utgangspunktet anbefales det at en kunstgressbane har en spilleflate på min 64x100m. Imidlertid er krav til
spillebanens størrelse avhengig av i hvilken divisjon banen skal benyttes, mens kravet til sikkerhetssoner
gjelder for alle baner der det spilles organisert fotball. Fra og med
3. divisjon herrer og lavere kan fotballkretsen stille krav til spillebanens størrelse og kvalitet. Som regel settes
kravet til minimum 60x100 m. Detaljer rundt banestørrelser finnes i den enkelte divisjons
Turneringsbestemmelser og i Norges Fotballforbunds (NFF) Kampreglement.
Ved seriespill i de høyere divisjoner, er kravet at spillebanen skal være minimum 64x100 m for 2. div herrer
og 1. div kvinner og 68x105 for divisjoner over. Ved særtilfeller kan det gis dispensasjon fra dette.
I forhold til banestørrelser er det fra 2015 med justeringer i 2016 og 2017, gjort endringer av størrelser i
forbindelse med at det er innført 9-er fotball. 9-er baner har en anbefalt størrelse på 40-50m x 40-70m
(anbefalt 50x70m), 7-er baner fra 20-40 x 40-60m (anbefalt som primærbane 30x50m) og 5-er baner 15-20 x
30-40m (anbefalt 20x30m).
4.1.4 Krav til sikkerhetssoner
11-er baner:
Uansett banestørrelse er det krav om at det i tillegg til spillebanen skal være en sikkerhetssone utenfor
spillebanen på minimum 4m utenfor sidelinjene (hvorav minimum 2 m med kunstgress) og minimum 5m
utenfor mållinjene (hvorav minimum 3 m med kunstgress). På baner i høyere divisjoner er det krav til større
soner for plass til ballhentere, fotografer mm..
På baner mindre enn 45x90m, dvs 9-er, 7-er, 5-er og 3-er baner så er kravet til sikkerhetssone 3m rundt hele
banen. Også her bør det være min 2m med kunstgress slik at fotballmål ikke står og «vipper» på asfaltkanten.
I sikkerhetssonen skal det ikke være fysisk hinder slik som flomlysmaster, innbytterbenker, reklameskilt,
tilskuere, vegetasjon, sperregjerder og lignende.
4.1.5 Krav til flomlysanlegg
Ved bygging av kunstgressbaner anbefaler NFF et flomlysanlegg med en belysningsstyrke på 200 lux med en
jevnhet (Emin/Emid) på 0,6. Dette vil tilfredsstille kravet til konkurranser på mellomnivå som har middels
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store tilskuermengder med middels lange syns avstander (belysningsklasse II). For konkurranser på lavt nivå
som vanligvis ikke har tilskuere samt til generel trening, er det tilstrekkelig med en belysningsstyrke på 100
lux med en jevnhet (Emin/Emid) på 0,6. Flomlysanlegget skal tilfredsstille kravene i NS-EN 12193. Dette
tilfredsstiller også kravene fra KUD vedr tilskudd av spillemidlene.
For baner i høyere divisjoner gjelder egne krav til belysningsstyrke.
4.2
FUNKSJONSKRAV KUNSTGRESSDEKKER
4.2.1 Normer NFF
NFF’s forbundsstyre har i brev datert 10.02.2003 orientert klubber og fotballkretser om følgende vedtak
vedrørende kunstgress:
1.
Vedrørende spill på kunstgress:
Forbundsstyret mener kunstgress har så mange klare fordeler for norske klubber, og at utviklingen og den
internasjonale anerkjennelsen av kunstgress nå har kommet sa langt, at det fra og med sesongen 2003 åpnes
for bruk av kunstgress også i Tippeligaen. Vilkårene for spill i Tippeligaen, 1. divisjon menn og 2. divisjon
menn, samt Toppserien og 1. divisjon kvinner er:
• Kun kunstgress som tilfredsstiller UEFA's standard kan benyttes.
• Spilleflaten skal godkjennes av NFF før hver sesong.
• Kunstgresset skal ligge på klubbens hovedbane, og skal benyttes i alle hjemmekamper.
2.
Vedrørende nye anlegg:
Forbundsstyret anbefaler at det for fremtiden bygges kunstgressanlegg.
4.2.2 Kunstgress for breddefotball eller toppfotball
NFF (som setter krav til spilleunderlag i obligatoriske kamper) har 2 klasser kunstgress. En klasseeregnet på
breddefotball, og en klasse beregnet for toppfotball som skal tilfredsstille FIFA-kravene. Kulturdepartementet
(KUD) vil ikke skille på klassene, og gir spillemidler på lik linje uansett hvilken klasse som velges.

For breddefotball:
Kravene i denne klassen er gitt i Nordisk Standard. Kunstgresset som tilfredsstiller kravene i denne klassen, vil
bli godkjent av KUD for spillemidler, og av NFF for kamper i breddefotballen.
For toppfotball:
For kampavvikling i toppfotballen (3 øverste divisjoner menn og 2 øverste divisjoner kvinner) gjelder i tillegg
FIFA Quality Pro kravene. Se også den enkelte divisjons Turneringsbestemmelser.
En breddeklubb vil selv kunne velge klasse ut i fra bl.a. økonomi, mens en toppklubb må velge «FIFA Quality
Pro» for å kunne spille kamper på kunstgress. FIFA Quality Pro kan være vanskelig å tilfredsstille uten å
benytte en gummipad under kunstgressdekket. Gummipaden vil vanligvis kunne beholdes når kunstgresset
skiftes ut første gang. Det stilles ikke krav om gummipad selv for toppfotball, men ut fra det en vet om
eksisterende kunstgress, vil en sterkt anbefale dette.
4.3
KUNSTGRESSTYPER
4.3.1 Generelt
NFF (Norges Fotballforbund) setter svært strenge krav til kvaliteten på kunstgressdekker. Intens bruk og krav
om lang levetid med gode idrettsfunksjonelle egenskaper, stiller store krav til kunstfiberens slitestyrke og til
et godt vedlikehold.
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4.3.2 Sandfylt kunstgress
Sandfylt kunstgress har vært på markedet siden 1989 og benyttes i dag ikke på 7-er og 11-er baner. I
sandfylte systemer ble det som oftest lagt en gummipad under kunstgressdekket. Dette systemet betraktes i
dag som forrige generasjon.
4.3.3 Gummifylte systemer
Gummifylt kunstgress er utviklet de siste årene og ble først gang lagt i Norge i 1999. For breddefotball kan
systemet legges direkte på et avrettet grusunderlag uten støtdempingssjikt (pad), selv om NFF anbefaler
støtdempingssjikt også her. For anlegg for toppfotball må/bør det legges et eget støtdempingssjikt.
I systemer med støtdempingssjikt brukes som oftest et kortere kunstgress (40-50mm) mot 50-60m uten. I
kunstgresset legges det først et lag med sand av varierende tykkelse (7–15 mm) slik at kunstgresset blir
stabilt. Deretter fylles det opp med 15-30 mm løs gummigranulat.
For fotballanlegg uten støtdempingssjikt, må hele systemet skiftes ut ved rehabilitering av anlegget. Dersom
det er benyttet et støtdempende sjikt under kunstgresset, kan dette ofte beholdes ved rehabilitering.
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5
TILSTANDSANLYSE
3. TILSTANDSANALYSE iht. NS 3424
Føres over i pkt 4 i Tilstandsrapporten
3.1 Kunstgressystemet
3.1.1 Kontroll av jevnhet
3.1.2 Kontroll av banelinjer/linjeføringer
3.1.3 Kontroll av evt. pad
3.1.4 Kontroll av sand og rubber
3.1.5 Kontroll av skjøter

3.1.6 Vurdering av fiber

Foretatte målinger/ vurdering:

Tilstandsgrad:

Det ble visuelt ikke registeret svanker
Fine linjeføringer.
Banen har ikke pad
Lite og kompakt innfyll
Registrerte noen steder hvor kunstgressdekket
har vært så slitt at deler av kunstgressdekket
måtte skjærs ut og erstattet med nytt. Se
skissetening.
Fiberne var meget slitt og enkelte steder var
det slitt helt ned til backingen. Mye splitting og
oppflising av fiber.
Ville ikke har passert test
Fremstod som meget hard
Uttalt at det var helt OK.

1
1

3.1.7 Vurdering av ballrulle
3.1.8 Vurdering av støtdemping
3.1.9 Vurdering av
vanngjennomtrengelighet
3.1.10 Kontroll av sikkerhetssoner
Gode sikkerhetssoner
3.1.11 Vurdering av øvrige funksjonskrav Etter 14 års bruk var toppdekket meget hardt
og fibrene meget slitte.
3.2 Annet:
3.2.1 Lysanlegg
3.2.2 Gjerde
3.2.3 Asfalt

3.2.3 Infrastruktur
3.2.4 Universell utforming
3.2.5 Drift- og vedlikehold

Fikk ikke sett på dette, men ble opplyst som
noe svakt
Var primært ballfangernett på 3 sider.
På langsiden mot skogen bør det skjæres ut ca
30 cm. På motsatt langside (mot gressbane)
bør asfalten fjernes helt. OK på begge
kortsidene.
Bra, men området rundt kunstgressbanen bør
oppgraderes og asfalteres
Tilfredsstillende utfra datidens krav.
Kunne virke som at det var noe manglende
løsgjøring av granulat.

2
2

2

2
2
1
1
2

2

2

1
1
2

Kommentar:
På befaringsrunde 24.9.19 ble det registrert en del granulat utenfor banen. Mye av dette er tatt opp, men det
ligger fortsatt noe, primært under ballfangenett mot nord, som må tas opp og deponeres. Det er det
tydeligvis bedre fokus på dette nå, men det må for ettertiden ikke brøytes noe utenfor dertil egnet område;
asfalt, ekstra kunstgressareale el.
5.4
KONKLUSJON
Banen framsto som godt brukt og OK vedlikeholdt, og bar tydelig preg av at den vinterdriftes.
Kunstgresset var selvfølgelig meget slitt i den midtre delen fra mål til mål, mens den ute på sidene var i bedre
stand. Gressfibrene hadde lagt seg over hele banelegemet.
Ut fra tilstanden på banelegemet ved befaringsdato og normal bruk i årene som kommer, bør denne banen
rehabiliteres snarest.
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6
PLAN FOR REHABILITERING
Både Asker Kommune og IL ROS bør gå sammen om å finne en god og farbar vei mht iverksetting av
forebyggende miljøtiltak og rehabilitering av det gamle kunstgresset.
6.1.
FOREBYGGENDE MILJØTILTAK (SOM FOR 7-ERBANEN)
Miljøtiltak / tiltak for å holde granulat innenfor baneområdet.
Dersom man legger til rette for en optimal rehabilitering av både kunstgressbanen og området rundt,
kan det være basert på følgende tiltak:
6.1.1 Montere barrierer (murblokker?) på min 25 cm høyde like utenfor eksisterende asfaltområde
på langsiden mot øst for å hindre granulatflukt her. Her er det allerede ballfangernett ca 10 m
fra sidelinjen.
6.1.2 Grav ut og legg etabler ex 2 ballflater av 20x40 parallelt med kunstgressbanen, aller helst med
ekstra sikkerhetssoner på ex 2 meter rundt hele. Dette kan bli meget benyttede
kunstgressbaner (5-er baner) på sommerstid og snødeponi på vinterstid.
Mellom ytre sikkerhetssone på 11-erbanen og de 2 stk 5-er banene bør det legges kunstgress,
helst nytt, men her kan man bruke noe av kunstgresset som skal rehabiliteres. Det forutsettes
at det legges/limes forskriftsmessig og at det ikke er innlimte linjer i det, som i dag.
I ytre sone her, må det enten settes opp ballfangernett eller gjerde med barriere nede.
6.1.3 Nede på eksisterende ballfangernett må det etableres barriere enten av 9`` impregnert plank
eller annet materiale. Asfalter der det er noe avstand (10 – 30 cm) mellom eksisterende asfalt
i ytre sikkerhetssone og ballfangernett. Noen har brukt kaldasfalt her. Fungerte OK.
6.1.3 Justere ned til max 2 personellinnganger til baneområdet med rister og 1 for maskinelt utstyr
(ca 5 meters bredde).
Disse bør merkes med egne skilt.
6.1.4 Installere filter i åpne drenskummer (fant 6 stk totalt på hele anlegget). Her var det lagt
veiduk, men dette vil miljømyndighetene ikke akseptere lengre.
VIKTIG: Dersom disse tiltakene blir iverksatt, vil man oppnå følgende:
A:
Man får et anlegg som fremstår som meget iøyenfallende og ryddig.
B:
Man får et anlegg hvor det fra den dag har optimale muligheter for å deponere snø på snørike vintre.
Det skal for ettertiden ikke deponeres snø utenfor asfalt-/kunstgressområder!
C:
Man får et anlegg hvor man kan plassere målbur utenfor sikkerhetssonen når de ikke brukes.
D:
Man får i det hele et anlegg som er meget miljøtilpasset ved:
• At det etableres sluser med rister inn og ut av banen
• At man for ettertiden er meget bevisst hvor man plasserer snøen, og her er det god plass.
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6.2
6.2.1

6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.2.6

6.2.7
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TILTAK VED REHABILITERING AV KUNSTGRESSET:
Plassering av banen og baneoppbygging inkl drenering og fall /overhøyde.
Banen plasseres på samme område. Ujevnheter som måtte fremkomme når det gamle gresset tas av,
må rettes ut. Fall og overhøyde blir uendret, men dersom drenering ikke fungerer optimalt, bør man
ta en vanngjennomslippelighetstest når kunstgresset er fjernet.
Se side 23 og 24:
https://www.regjeringen.no/contentassets/99ad796eeffe4a688d9fb93f2c22ed83/kud_veileder_kuns
tgressboka_uu_august15.pdf
Dersom denne slår dårlig ut, bør man kanskje skifte noe av toppdekket med noe mer drenerende
masse.
Banestørrelser, sikkerhetssoner og asfalt.
Spilleflaten og sikkerhetssoner vil bli som i dag.
Kunstgress-systemet
Kunstgressdekket fjernes og leveres til godkjent mottak. Anbefalt lengde 40 mm m/pad.
Gjerde og ballfangnett
Ballfangernett bør gås over for eventuelle tiltak.
Adkomst, parkering og publikumsarealer inkl universell utforming.
Fungerer bra og forblir uendret.
Lysanlegg
Det bør tas målinger av lysstyrke på lysanlegg. Lysstyrke bør være min 200 lux og ellers tilfredsstille
krav i kt 4.1.5. IL ROS vurderer å bytte til LED-lys. Nytt av året er at det gis spillemidler til rehab av
lysanlegg etter bare 10 år.
Undervarme og vinterdrift
Det er ikke vurdert å gjøre noe med undervarme på denne kunstgressbanen.
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7
7.1

SPILLEMIDLER OG FINANSIERING
Spillemidler

Ved rehabilitering av kunstgressdekke kan det etter minst 10 år fra ferdigstillelse og etter at en
tilstandsrapport tilsier det, gis spillemidler med inntil 1/3 av totalkostnad begrenset oppad til 1 mill kr for 11er baner og inntil kr 400.000 for 7-er baner (spilleflate 40x60m). For rehabilitering av andre elementer enn
kunstgressdekke må tiltaket være minst 20 år for å kunne være spillemiddelberettiget. For Nord-Norge er det
tillegg, se www.idrettsanlegg.no.
Ved nybygg av kunstgressbaner er tilskuddssatsene 1/3 av totalkostnad oppad begrenset til 2.5 mill kr for 11er baner (64x100m) og 1 mill kr for 7-er baner på 40x60m. I tillegg er det fra tildelingen i 2016 gitt mulighet
for tilskudd til 9-er baner 50x70m oppad begrenset til 1.4 mill kr og 7-er bane 30x50m oppad begrenset til kr
700.000. Dette inkluderer grunnarbeider, kunstgressdekke og lysanlegg.
Vi viser for øvrig til ”Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet” V-0732 utgitt av Det
Kongelige Kulturdepartement når det gjelder øvrige krav ved tildeling av spillemidler, se
www.idrettsanlegg.no.
7.2
Merverdiavgift
Det kan gis kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. Dette gjelder også idrettslag, som
kan søke Lotteritilsynet etter nærmere regler. Se www.idrettsanlegg.no og «bestemmelser for kompensasjon
av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg».
8

TEGNINGER OG VEDLEGG

8.1
VEDLEGG
Vedlegg.8.1.1 Oversiktsbilde, flyfoto
Vedlegg 8.1.2 Billedmontasje
Vedlegg 8.1.3 Forslag til forebyggende miljøtiltak
Vedlegg 8.1.4 Kostnadsoverslag
Vedlegg 8.1.5 Baneskisser
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SPIKKESTAD IDRETTSPARK 11-ER KUNSTGRESSBANE MED UNDERVARME
8.1.1

OVERSIKTSBILDE, FLYFOTO

8.1.2

BILLEDMONTASJE

Spikkestad Idrettspark med en 11-er kunstgressbane med undervarme.
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Rette linjeføringer

6 lysmaster a ca 16 meter

Gode sikkerhetssoner -1, men her kommer det pukk
inn på banen.

Gode sikkerhetssoner - 2
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Det er lagt veiduk i kummene som en midlertidig
løsning. Det må nå erstattes med kumfilter.

Tydelig at fibrene har lagt seg og mye oppflising

Det er ikke pad under kunstgresset.

Enkelte steder var kunstgresset slitt helt ned til
backingen.
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Innlimte stykker - 1

Innlimte stykker - 2

Fant fortsatt litt granulat utenfor asfalten.
Må fjernes.

Tendenser til at deler av kunstgresset har revnet.
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Ballfangernett bør gås over og repareres/byttes.

17

Slike sluser har meget spisse kanter og må fjernes.

SPIKKESTAD IDRETTSPARK 11-ER KUNSTGRESSBANE MED UNDERVARME
8.1.3
FORSLAG TIL FOREBYGGENDE MILJØLTILTA K
Se befaringsrapport av 24.9.19

Her blir det sannsynligvis en personellsluse med rist.

Slik kan det da bli.

Det bør settes opp tydelige skilt i sluser som motiverer
spillere til å børste av seg før de forlater banen.

Der kjøretøy (vedlikeholdsmaskiner) kommer inn på
banen, må det etableres en låsbar kjøreport.
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I alle åpne kummer må det installeres kumfilter

Her er en type filter som brukes mye

Asfalten mot kunstgresset bør renskjæres
ca 30 cm for å få en pent kant. Siden det på
toppen av den lille vollen er montert ballfangernett, er det tilstrekkelig å etablere en barriere
i ytterkant av asfalten på 35- 40 cm høyde.

Dette ble jo en meget pen, men noe dyr løsning.
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SPIKKESTAD IDRETTSPARK 11-ER KUNSTGRESSBANE MED UNDERVARME
8.1.4 KOSTNADSOVERSLAG OG TILGANG TIL SPILLEMIDLER OG MOMSKOMPENSASJON

Kostnadsoverslag for rehabilitering av Spikkestad Idrettspark Kunstgressbane m/u.v.
Spilleflate på 64 x 100 + utvidede sikkerhetssoner. Totalt kunstgressareal 70,3 x 106 = 7.452
Post
1
1.1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1.
4.2.

Aktivitet
Mengde
Enh.pris
FORBEREDENDE ARBEID
Rigg og drift, nedrigging
1 r.s
50 000 kr
GRUNNARBEIDER
Diverse avretting før legging av nytt kunstgress
1 rs
50 000 kr
Fjerning og deponering av brukt asfalt
1 rs
50 000 kr
Miljøtiltak; Ekstra asfaltareale for hensetting av målbur som ikke
kvm
er i bruk
kr
Miljøtiltak; Støttemur og etablering av barrierer nede på ballfangernett
rs
75 000 kr
Miljøtiltak; Personellsluser med rist inn og ut av banen
2 rs
50 000 kr
Miljøtiltak; Kjøreport med rist
1 stk
30 000 kr
Miljøtiltak: Kumfilter
6 stk
8 000 kr
KUNSTGRESS
Kunstgress fjernes og leveres godkjent deponi
1 rs
350 000 kr
Nytt kunstgress: 40 mm m/pad
7 452 m2
386 kr
Felttest av kunstgress
1 rs
25 000 kr
LYS
Demontering og deponi av gamle lysarmaturer
rs
50 000 kr
Nytt LED lys + montering
rs
350 000 kr
SUM Entreprisekostnader eks mva

5
5.1
5.2
5.3
5.4

ADMINISTRATIVE KOSTNADER
Merverdiavgift, 25 %
Tilstandsrapport, planlegging mm (dugnad)
Adm. kostnader
Uforutsette kostnader/avrundingsbeløp
SUM ANLEGGSKOSTNADER INKL. MVA.

25 %
1 rs

Sum
50 000 kr
50 000
50 000
75 000
50 000
30 000
48 000

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

350 000 kr
2 876 472 kr
25 000 kr
50 000 kr
350 000 kr
4 004 472 kr

1 001 118
40 000
30 000
24 410
5 500 000

kr
kr
kr
kr
kr

Kostnadsestimat er basert på erfaringspriser og tilbud fra leverandør/entreprenør
Geirfinn Kvalheim, juli 2021
geirfinn@kvalheimconsult.no

Mobil. 906 80006

4.1.5 FINANSIERINGSESTIMAT:
Totalkostnad inkl mva:
NOK 5.500.000,• Spillemidler rehab kunstgressbanen
Max NOK 1.000.000,• Spillemidler rehab lys: (1/3 inkl mva)
NOK 167.000,• Momskompensasjon:
NOK 1.001.118,Totalt spillemidler + momskompensasjon:
NOK 2.168.118,Restfinansiering (kommunal støtte, andre støttemidler, EK, lån):
NOK 3.331.882,-
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8.1.5
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BANESKISSER

SPIKKESTAD IDRETTSPARK 11-ER KUNSTGRESSBANE MED UNDERVARME
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