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Forord
Hovedstyret i Teie IF besluttet våren 2016 å starte utredninger rundt oppgraderinger i Teie
idrettspark, inkludert oppgraderinger av eksisterende klubbhus eller nybygg mellom øvre
kunstgressbane og hovedbanen. Det ble i september 2017 besluttet å sette av midler til et
forprosjekt. Forprosjektet ble presentert for årsmøtet mars 2018, hvor det ble godt mottatt. Det ble
besluttet å gå videre med prosjektet med en mer omfattende kartlegging for å fremskaffe robuste
beslutningsgrunnlag.
Hovedstyret opprettet oktober 2018 en prosjektgruppe som fikk i oppdrag å kartlegge behov,
muligheter og kostnader knyttet til en mer omfattende oppgradering av parken. Prosjektet fikk
tittelen «Mulighetsstudie – Teie idrettspark i et 50-års perspektiv», og bygger på en visjon om å gjøre
parken til et sosialt samlingsted, tilrettelagt for aktivitet for klubbens organiserte aktivitet, men også
for nærliggende skoler, for befolkningen i nærmiljøet og fylket forøvrig. Prosjektgruppen hadde sitt
første møte 23. oktober 2018, og hadde i oppdrag å ferdigstille rapport med anbefalinger til årsmøte
for Teie IF 4. april 2019.
Denne rapporten oppsummerer arbeidet som har vært gjort. Rapporten beskriver kort strukturen i
Teie IF, historikken bak Mulighetsstudien, klubbens ønsker og visjon med prosjektet,
prioriteringskriterier prosjektgruppen har hatt å forholde seg til under arbeidet, gruppens arbeid og
anbefalinger for oppgraderinger av Teie idrettspark.
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1. BAKGRUNN
Teie IF er et fleridrettslag bestående av ca. 920 medlemmer fordelt på fotballgruppen (ca. 550 aktive
medlemmer), håndballgruppen (ca. 280 aktive medlemmer), samt to mosjonistpartier (ca. 40 aktive
medlemmer).
Teie Idrettspark inneholder klubbhus, lagerbygg, gressbane, to kunstgress 11- baner og en kunstgress
7-er bane. Teie IF eier kunstgressbanen og lager som ligger på Teie IF egen grunn, samt klubbhuset
og øverste kunstgressbane (KG1 Nøtterøy Elektriske) som ligger på kommunens grunn. Færder
kommune eier nedre kunstgressbane (KG2 Rema 1000) samt syverbanen (se kart over Teie
idrettspark, vedlegg 1). Teie fotball drifter kommunens baner og disponerer disse utenom skoletid,
mens nærliggende skoler og barnehager benytter banene i skoletiden. Teie fotball har sin aktivitet i
Teie idrettspark, med toalett- og dusjfasiliteter i Teie klubbhus. På vinterstid har de yngste lagene
noe innetrening i gymsaler i Færder kommuner. Teie håndball har i hovedsak sin aktivitet i
Nøtterøyhallen, samt i andre haller og gymsaler i Færder kommune. Håndballgruppen benytter
klubbhuset til ulike arrangement samt uteområdet til alternativ trening. Mosjonsgruppen
«Teiespretten» trener i Nøtterøyhallen en gang per uke, «Mosjonistgruppen» trener i klubbhusets
hovedsal to ganger per uke.
Klubbhuset stod ferdig i 1971, og har nå betydelige oppgraderingsbehov. Kvaliteten på banene er
også dårlig. Det er behov for reparasjoner på KG 2 Rema 1000, og nytt dekke på KG 1 Nøtterøy
Elektriske. I tillegg er 7-er banen dårlig drenert slik at den ikke kan benyttes vinterstid, samt ved store
nedbørsmengder på grunn av overvann. Disse forholdene, samt økning i fotballgruppens
medlemsmasse, gjør at det har vært en utfordrende banekapasitet for Teie fotball de siste årene,
spesielt på vinterstid. Grunnet isbrann og tørke i 2018 har hovedbanen vært stengt det aller meste av
sesongen, noe som har gjort sesongen 2018 spesielt utfordrende med tanke på banekapasitet. Man
ser også en betydelig utfordring med forurensing med granulater fra kunstgressbanene til
nærliggende områder.

1.1 Mulighetsstudie Teie Idrettspark – historikk
Et samlet hovedstyre vedtok høsten 2016 å iverksette en utredning av behov og muligheter knyttet
til oppgradering av Teie idrettspark, inkludert klubbhus. Hovedstyret besluttet september 2017, med
støtte fra styrene i begge undergrupper, å iverksette en forstudie hvor man i samarbeid med
arkitektkontoret Spir skulle skissere en oppgradert park. Det ble opprettet en midlertidig
arbeidsgruppe bestående av nestleder i fotballgruppen og daværende nestleder og leder i
håndballgruppen. Gruppens oppdrag var å samarbeide med arkitektkontoret Spir om utarbeidelse av
en mulighetsstudie for Teie idrettspark, som inkluderte nytt klubbhus, fotballbaner, friidrettsanlegg,
ballbinger og sandhåndballbaner, samt et grovt kostnadsestimat. Klubbhuskomiteen hadde samtidig i
oppdrag å arbeide videre med mulige løsninger for forbedring og utvidelse av eksisterende klubbhus.
Idrettsforeningens undergrupper fikk til samme tid i oppdrag å arbeide videre med å kartlegge egne
medlemmers ønsker og forslag rundt oppgradering av området.
En første skisse ble presentert som et utgangspunkt for diskusjon på Teie IFs årsmøte mars 2018.
Blandt de fremmøtte var det et tilnærmet enstemmig flertall for videre arbeid med planene. Det ble
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besluttet å arbeide videre med utredningen for å skaffe tilveie tilstrekkelig informasjon til at man
kunne votere over en langsiktig plan for utvikling av Teie idrettspark på årsmøte 2019.
For å sikre god fremdrift i arbeidet besluttet Styret i Teie IF oktober 2018 å opprette prosjektet
«Mulighetsstudie - Teie Idrettspark i et 50 års perspektiv». Det ble nedsatt en prosjektgruppe med
medlemmer fra foreningens undergrupper (se 3.1). Prosjektgruppen fikk i oppdrag å ferdigstille
rapport med anbefalinger til årsmøte for Teie IF 4. april 2019.

1.2 Prosjektets hensikt og målsetting
Teie IF er, og ønsker å være, en aktiv bidragsyter til aktivitet i nærmiljøet, også ut over aktiviteter
organisert av foreningen. Selv om området (Teie idrettspark og nærliggende områder) allerede er i
stor bruk, ser vi betydelige muligheter for å oppgradere og tilpasse området ytterligere og for å legge
til rette for et variert idretts- og friluftsliv for innbyggerne i nærmiljøet og fylket for øvrig.
I sammenheng med behovet for betydelig oppgradering av parken ønsket Teie IF å gjennomføre en
omfattende kartlegging av området, en mulighetsstudie, som kunne gi svar på spørsmål som; er det
grunnlag for å etablere tilbud om flere typer organisert aktiviteter i Teie IF utover fotball, håndball og
mosjonsidrett, og hvilke fasiliteter vil det eventuelt kreve? Hvilke ønsker har nærliggende skoler til
området? Friidrettsanlegget er i dag ikke funksjonelt, er det ønske og behov for å oppgradere dette?
Hva tenker nærliggende velforeninger? Hvilke ønsker har nærmiljøet for øvrig, og ikke minst, hvilke
rammer finnes og hva tenker kommunen og fylkeskommunen om utvikling av området.
Prosjektets målsetting var å kartlegge:
•
•
•
•

Ønsker og behov klubbens medlemmer, nærmiljøet, kommunen og fylkeskommunen har til
utviklingen av Teie idrettspark.
Hvilken form for utvikling av parken som er hensiktsmessig ut fra behovene og ønskene som
identifiseres.
Hvilke rammer som finnes for utvikling av parken.
Kostnader knyttet til ulike utviklingstiltak.
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2. PROSJEKTETS VISJON OG PRIORITERTE OMRÅDER
Teie Idrettsforening er ett av Vestfold største breddeidrettslag. Foreningens viktigste oppgave er å
legge til rette slik at alle medlemmer tilbys aktivitet av høy kvalitet innen trygge rammer. Teie IF har
imidlertid også et uttalt mål om å utforme parken på en slik måte at den, i tillegg til å møte
foreningens behov, også i størst mulig grad møter behovene til nærliggende skoler, og til
befolkningen for øvrig.
Hovedstyret utformet, basert på medlemmenes uttalelser om ønsker til parken, fire innsatsområder
som styrende for prioriteringsprosessen i arbeidet med mulighetsstudien; tilretteleggelse for
aktiviteter, miljøhensyn, trygghet og parken som en sosial arena. Det skal arbeides aktivt for å finne
løsninger som tilrettelegger for flerbruk.
I sitasjoner hvor ulike løsninger er å foretrekke for ulike grupperinger skal hensynet til klubbens
organiserte aktiviteter ha høyeste prioritet, deretter hensynet til skolenes ønsker og behov, og så
hensynet til de øvrige brukerne av parken.
Figur 1: Oversikt over innsatsområder og prioriteringskriterier

•Granulater
•Materiale
•Vedlikehold

•Teie IFs
undergrupper
•Skolene
•Ikke org. trening

•Universell
utforming
•Bredt tilbud
•Klubbhus som
«hjertet» i
parken

Aktivitet

Miljø

Sosial
arena

Trygghet
•Trafikk
•Lyssetting
•Brøyting/vedlikehold

2.1 Visjon
Teie IF er, og ønsker å være, en aktiv bidragsyter til aktivitet i nærmiljøet, også ut over aktiviteter
organisert av foreningen. Vi ønsker at Teie Idrettspark skal være et flerbruksanlegg, og at parken med
nærliggende områder skal være et sosialt samlingspunkt for unge og gamle, tilrettelagt for
rekreasjon, og med mulighet til å oppleve og utøve et variert idretts- og friluftsliv.
Vår visjon er å bidra til: «Gode aktiviteter i trygge omgivelser for alle, i alle aldre – både på banen, i
parken og i klubbhuset».
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2.2 Universell tilrettelegging – en park for alle, et inspirasjonsanlegg – en
fylkespark
Teie Idrettspark ligger fantastisk plassert i Teieskogen med lysløyper/skiløype og stort nettverk av
stier i umiddelbar nærhet. Parken og omliggende områder er allerede i dag i stor bruk med aktivitet
fra morgen til kveld. Organisert av Teie IF, skoler, barnehager, eller som rekreasjon og egentrening av
et stort antall eldre og unge beboere i nærmiljøet.
Kartleggingen som er gjort i forprosjektet viser imidlertid, at selv om området er godt brukt, er det
relativt begrenset mulighet for andre aktiviteter enn fotball og tur/løping i området. Det er kommet
inn ønsker om etablering av nye elementer som sykkelbaner, sykkelløyper, frisbeegolf,
sandhåndballbaner, friidrettsanlegg og Tuftepark/apparater som stimulerer til egen aktivitet. Det er
forventet at et utvalg av andre aktiviteter vil bidra til betraktelig økt aktivitet og gi mange gode
effekter både for Teie IF sin organiserte aktivitet, men ikke minst for skolene, barnehagene og alle
privatpersoner som benytter området.
Man ønsker å gi parken en universell utforming slik at parken er lett tilgjengelig for alle, også de som
har nedsatt mobilitet. Videre er visjonen en åpen profil slik at området, med unntak av banene når
de benyttes til organisert trening, er åpen til fri benyttelse. Målet er en innovativ og fremoverlent
drift med fokus på flerbruk av alle elementer i parken, hvor nye bruksområder og elementer vurderes
i takt med endringer i tiden og innspill og ønsker fra medlemmene og lokalbefolkningen.
Målet er at alle, i alle aldre, skal kunne utføre tilpassede aktiviteter i parken. Familier med barn i ulike
aldre skal velge å reise på søndagstur til Teie Idrettspark og nærliggende skogområder fordi de der vil
finne at det er tilrettelagt for aktiviteter for barn og voksne i alle aldre. Inkludert åpne
toalettfasiliteter og kafeteria med mulighet til å kjøpe noe sunt og godt.
Idrettsparken engasjerer mange, men det er fremdeles et uforløst potensial for å nå ut til ytterligere
flere brukere. Gjennom å gjøre oppgraderinger som beskrevet i prosjektbeskrivelsen vil
idrettsforeningen være med på å frembringe økt helsegevinst i nærmiljøet.
For den organiserte idretten i Teie IF vil oppgradering av parken blant annet føre til:
•
•
•

Mer variert trening for alle grupper, noe som er viktig for skadeforebygging, motivasjon og
prestasjon for både håndball-, fotball og mosjonistgruppene i klubben.
Muliggjøre opprettelse av flere undergrupper i Teie IF som sykkelgruppe, frisbeegolf m. flere.
Økt samarbeid og samtrening på tvers av lag og grupper i klubben.

2.3 Klubbhuset - parkens hjerte og et trygt sted å komme til
Dagens klubbhus har ett stort behov for å oppgraderes, både for å tilfredsstille krav fra brukerne men
også for å tiltrekke seg nye. Ved å videreutvikle klubbhuset, enten i form av oppgradering eller
rehabilitering av eksisterende bygningsmasse, eller gjennom å etablere ett nytt og moderne bygg, vil
området bli mer attraktivt å være i og rundt. Ved å tilpasse huset til dagens ønsker, krav og behov vil
bruken av huset øke. Dette skaper igjen trygge rammer for barn, unge og gamle i hele vårt nærmiljø.
Det er et ønske og mål for Teie IF at Teie klubbhus (nytt eller renovert) blir et landemerke i Færder
kommune, med mange åpne aktiviteter. Det planlegges kiosk/kafeteriaaktivitet med sunne
alternativer og utvidet åpningstid. For mange familier er det utfordrende å sikre at barna får i seg et
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godt måltid før tidlige treninger. I nytt/renovert klubbhus ønsker Teie IF å etablere et rimelig og sunt
middagstilbud til barn og unge etter skoletid som et alternativ når de har tidlige treninger. Det
planlegges også åpen kafeteria med salg av varm suppe etc. i helger til familier som benytter
formiddagen til aktivitet i og rundt Teie idrettspark. Videre ser man for seg organiserte tilbud til ulike
grupper på klubbhuset som quizkvelder, spillekvelder, fotball- og håndballkamper på storskjerm osv.
Gode aktiviteter i trygge omgivelser for alle aldre – både på banen, i parken og i klubbhuset.
Aktivitetene vil driftes av frivillige. I tillegg til de ressurspersonene som alt finnes i klubben vil man
kartlegge mulighet for samarbeid med andre frivillige organisasjoner om drift av tilbudene.
Nye aktiviteter ønskes som nevnt velkommen både i klubbhuset og i området ellers. Eksempelvis vil
etablering av egen «e-sport gruppe» kunne bidra til en ytterligere sosialisering og motivering av en
gruppe barn og unge til å utøve sin hobby i ett nytt og annet miljø.

2.4 I trygge rammer – parkering og lyssetting
Teie Idrettspark har i dag mangelfull lyssetting og en utfordrende parkeringssituasjon. Vi ønsker å
utbedre parkeringsmulighetene og få en mer innbydende/tydelig «inngangsportal» til Teie
idrettspark. Trygghet og sikkerhet er således to viktige momenter. Opparbeidelse av ny, opplyst
parkeringsplass ønskes prioritert, da trafikkforholdene ved idrettsparken tidvis oppleves som utrygge
for både barn og voksne i dag. Ny parkeringsplass vil gi oss muligheten til å stenge av trafikken opp
mot idrettsparken og gi langt tryggere trafikkforhold for myke trafikanter.
Gode parkeringsfasiliteter er viktig for å trekke publikum og brukere til området, ikke bare for de
organiserte aktivitetene, men også for brukere som ønsker å benytte området til sin «søndagstur».
Helhetlig tenkning og best mulig utnyttelse er vesentlig når arbeidsgruppen har jobbet frem forslag til
plan for området. God lyssetting av parkeringsplassen, inngangen til Teie idrettspark og innenfor
parkområdet generelt vil gi hele området et betydelig løft og vil medføre at det føles tryggere å
ferdes der på mørke dager/kvelder. Riktig belysning vil bidra til økt trivsel og økt bruk.

2.5 Teie idrettspark – på lag med miljøet
Som andre idrettsforeninger ser Teie IF en stor miljøutfordring knyttet til driften av klubben, og da
spesielt forurensning av miljøet med granulater fra fotballbanene. Idrettsforeningen ønsker gjennom
mulighetsstudien å arbeide med å innføre tiltak for å bedre klubbens miljøprofil på de områdene
hvor dette er mulig. Fokus på tiltak som kan og vil redusere miljøproblemene ved bruk av granulat på
kunstgressbanene er vesentlig og har høy prioritet. Det vil komme føringer fra myndigheter som må
følges og etterleves.

2.6 Medvirkningsprosess – medlemmer, nærliggende skoler, velforeninger,
barnehager og nærmiljøet forøvrig
Tanken om kraftig oppgradering av idrettsparken med dreining av profil mot en kombinasjon av
idrettspark og nærmiljøanlegg ble etablert i mars 2016. Deltagelse gir bedre planer, og det er de
aktive brukerne av idrettsparken som best kjenner muligheter og behov. Det er et uttalt mål for
hovedstyret å ha en god medvirkningsprosess i Mulighetsstudien for Teie idrettspark. I vedlegg 2
finnes en oppsummering av hovedelementene i medvirkningsprosessen.
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3. ARBEIDSGRUPPEN
Arbeidsgruppen ble opprettet av hovedstyret 15. oktober 2018 og hadde sitt første møte 23. oktober
2018.

3.1 Prosjektgruppens sammensetning
Hovedstyret ønsket å etablere en arbeidsgruppe hvor de to største undergruppene var godt
representert, med medlemmer som hadde anledning til å bidra aktivt inn i arbeidet, og fortrinnsvis
med varierende kompetanse og kontaktflate relevant for prosjektet. For å sikre at gruppen hadde
nødvendig informasjon og at hovedstyret var løpende oppdatert om prosjektet ble det besluttet at to
av hovedstyrets medlemmer også skulle inngå i prosjektgruppen, hvorav en som leder av prosjektet.
Arbeidsgruppen har bestått av syv medlemmer, hvor alle har hatt aktive roller gjennom hele
prosjektfasen. Av de syv medlemmene sitter to i hovedstyret (en som representant for
fotballgruppen, en for håndballgruppen), to representerer håndballgruppen og tre fotballgruppen.
Fem av syv har eller har hatt barn som både spiller håndball og fotball. Gruppen er således godt kjent
med miljøene og behovene knyttet til aktivitetene i begge grupper. Oversikt over gruppens
medlemmer finnes vedlagt.
Av relevant kompetanse i gruppen kan spesielt nevnes byggmester og arkitekt som har brukt sine
kontaktflater ved innhenting av bistand til prosjektet, annen kompetanse som kan nevnes er
økonomi og prosjektledelse.

3.2 Mandat
Prosjektgruppens oppdrag ble gitt av hovedstyret i følgende punkter:
1. Kartlegge idrettsforeningens behov knyttet til klubbhus og banekapasitet (fotball), primært
basert på fotballgruppens medlemsmasse og et estimat av medlemstallene om 10-, 20- og 30
år.
2. Kommunisere med nærliggende velforeninger og skoler om deres tanker og ønsker for Teie
idrettspark og nærliggende områder.
3. Utrede hvilke rammer/ muligheter som finnes fra fylkeskommunen og kommunens side for
utvikling av området, inkludert nytt klubbhus og parkeringsområder.
4. Basert på estimatene beregne kostander knyttet til; A) bygging av nytt klubbhus og B)
oppgradering av eksisterende klubbhus, samt oppgradering av banekvalitet og kapasitet ut
fra de estimerte behov.
5. Utrede prisestimat for andre ønskede faktorer (etter avtale med styret) som blir funnet å
være innenfor de rammer som kommunen tillater som; friidrettsanlegg, ballbinger,
strandhåndballbaner, sykkel, frisbeegolf, skatebane, klatrevegg og lignende.
6. Kartlegge mulige tilskuddsordninger.
7. Informere hovedstyre om fremdrift minimum en gang per måned, samt ved forespørsel.
Mandatet i sin helhet finnes vedlagt, med begrensinger og oversikt over prosjektgruppens
medlemmer (vedlegg 1).
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3.3 Milepælplan
Tabell 1 viser en oversikt over milepæler satt ved prosjektets oppstart.
Tabell 1: Milepælplan

Aktivitet
Etablere arbeidsgruppe

Okt.
2018

Nov.
2018

Des.
2018

Jan.
2019

Feb.
2019

Mars
2019

April
2019

Etablere kontakt med
fylkeskommune og kommune
Arbeid i henhold til mandat (se
over)
Presentasjon av status for
hovedstyret
Presentere arbeidet på årlige
møter i undergruppene
Ferdigstille arbeidet og rapporten
Presentere arbeidet på årsmøtet i
Teie IF 4. april 2019

3.4 Gjennomføring
Gruppen hadde sitt første møte 23. oktober og har totalt vært involvert i 30 møter hvorav 10
prosjektgruppemøter.
Prosjektgruppen besluttet ved oppstart å legge til side skissene fra forstudien og møte oppgavene i
mandatet i følgende rekkefølge:
1. Kartlegge begrensninger for utvikling av området med tanke på reguleringsbestemmelser og
fysiske begrensinger i miljøet.
2. Kartlegge ønsker og behov for oppgraderinger og nyetableringer, samt forventet
befolkningsvekst i nærområdet.
3. Kartlegge alternative plasseringer av de ulike elementene som er vurdert inn i idrettsparken.
4. Vurdere alternativer med tanke på type granulat og tiltak for å hindre granulatflukt.
5. Vurdere fordeler og ulemper ved de to alternative plasseringene av klubbhus.
6. Kostnadsberegne de ulike elementene.
3.4.1 Kartlegging av muligheter og begrensinger i forbindelse med parken
For å kartlegge krav, muligheter og begrensninger knyttet til utforming av parken har gruppen hatt to
fysiske møter med planavdelingen i Færder kommune, samt rådgivning over telefon. Muligheter og
begrensninger knyttet til plasseringer av aktiviteter, bygg, parkeringsarealer med mer ble avklart og
hensynstatt i det videre arbeidet (reguleringsplanen med bestemmelser er vedlagts om vedlegg 3A
og 3B). Landskapsarkitekt Lotte Kihle har bistått med å vurdere muligheter og begrensninger i forhold
til parkens fysiske miljø.
3.4.2 Kartlegging av ønsker og behov knyttet til aktuelle aktivitetselementer
Den enkelte undergruppe har hatt ansvar for å kartlegge egne medlemmers ønsker og forslag knyttet
til oppgradering av parken, og å videreformidle disse til prosjektgruppen. Prosjektgruppen har i
tillegg deltatt og informert på flere samlinger (se vedlegg 2).

10

Prosjektgruppen har videre hatt møter med Teie og Teigar skoler, invitert til møte med Steinerskolen
og Vestskogen skoler, samt alle nærliggende velforeninger (hvorav en velforening møtte til
informasjonsmøtet). Gruppen har også gjennomført flere møter med idrettskonsulentene i Vestfold
Fylkeskommune og i Færder kommune. Behov og ønsker som ble kartlagt presenteres i kapittel 4.
Søk på forventet befolkningsframskriving i Færder kommune (Statistisk sentralbyrå januar 2019) viser
at det ikke er å forvente en økning i antall barn og unge i Færder kommune de nærmeste tiårene, se
tabell 2. Tallene i framskrivningen gjelder hele Færder kommune, ikke Teie spesielt.
Tabell 2: Befolkningsframskriving i Færder kommune

3.4.3 Kartlegging av muligheter, plassering og kostnader for ulike elementer i parken
Prosjektgruppen har gjennomført kartlegginger rundt alle de ulike elementene som er foreslått inn i
parken for å kartlegge mulig plassering, ulike alternativer og kostnader. Det har vært gjennomført ett
eller flere møter og befaringer med ressurspersoner for de ulike grenene for de fleste av aktivitetene
som er foreslått inn (se 4.1). Arbeidsgruppen har også vært på befaring på tre idrettsanlegg (Re, IL
Hei og Nøtterøy Idrettsforening, alle valgt etter innspill fra blant annet NFF), for å se på ulike
utforminger av idrettsparker og klubbhus.
Landskapsarkitekt Lotte Kihle har bistått i arbeidet med å vurdere mulige plasseringer av de ulike
elementene i parken og utarbeidelse av skisser og utomhusplan (se vedlegg 4a og 4b).
3.4.4 Miljøtiltak - granulatflukt
Granulatflukt fra kunstgressbaner utgjør en stor miljøutfordring. Miljøaspektet utgjør sammen med
aktiviteter, trygghet (trafikk og lys) og universell utforming/inkludering de fire hovedpilarene i
prosjektet og visjonene for en oppgradert Teie Idrettspark. Teie IF har som mål å bli et mønsterbruk
med tanke på granulathåndtering og andre miljøaspekter. Arbeidsgruppen har hatt tre møter med
NFF for å diskutere og kartlegge tiltak for å hindre granulatflukt ved oppgradering av parken. Det er
per i dag ingen reelle alternativer til granulattypen som brukes. Miljøperspektivet må derfor
hensynstas ved å hindre granulatflukt til det minimale. Gjerder rundt alle felt med baner med tette
felt/nett mot bakken, sluser med brede rister med oppsamlingskummer, store felt til deponering av
snø med underlag som legger til rette for gjenbruk av granulat og en plassering av baner og
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transportårer mellom de ulike banene som gjør at brukere og maskinelt utstyr har færrest mulig
passeringer inn og ut av sonen med kunstgress.
3.4.5 Vurdering av mulighet for påbygging av eksisterende klubbhus og mulige
plasseringer for nytt klubbhus
I oppdraget fra hovedstyret var en av gruppens oppgaver å regne på kostnader knyttet til
påbygg/tilbygg av eksisterende klubbhus eller bygging av nytt klubbhus mellom øvre kunstgressbane
og gressbane (se vedlagt mandat og reguleringsplan, vedlegg 1 og 3). Tilstandsrapporten (vedlegg 5)
viste imidlertid at bygningsmassen i eksisterende klubbhus er så dårlig at påbygg ikke er tilrådelig.
Hovedstyret omgjorde derfor oppdraget til å utrede fordeler, ulemper og kostnader knyttet til:
a) bygge videre på grunnmur og reisverk fra eksisterende klubbhus
b) rive klubbhuset helt ned og bygge nytt på samme sted
c) rive eksisterende klubbhus og bygge nytt klubbhus mellom øvre kunstgressbane og gressbanen
For å kunne estimere kostnadene knyttet til grunnarbeid ved ny plassering av klubbhus besluttet
hovedstyret, på arbeidsgruppens anbefaling, å gjennomføre undersøkelse av grunnforholdene i
området mellom øvre kunstgressbane og gressbanen. Det ble gjennomført innledende analyser av
Rambøll Norge medio mars 2019. De konkluderte med at det er gode grunnforhold for bygg, med
moreneavsetninger, og at det synes unødvendig med videre grunnundersøkelser før man eventuelt
beslutter å bygge på stedet. Anbefalingene ble gitt med forbehold om at det ikke er foretatt
prøveboringer. Hovedstyret besluttet, med støtte fra prosjektgruppen, at man innstilte videre
undersøkelse av grunnforholdene. Kvartærgeologisk kart over området finnes vedlagt (vedlegg 6).
3.4.6 Fremgangsmåte ved kostnadsberegning
Det er gjennomført enkle kostnadsberegninger for de ulike elementene som foreslås inn i parken,
samt for rehabilitering og eventuelt nybygg av klubbhus. Dette omtales nærmere i kapittel 5.
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4. KARTLAGTE ØNSKER OG BEHOV OG PROSJEKTGRUPPENS
ANBEFALINGER
Elementene er organisert etter de fire innsatsområdene definert for prosjektet – aktivitet, miljø,
trygghet og sosial arena (se 2.0).
Undergruppene rapporterte inn ønsker om aktivitetselementer og andre ønsker til en oppgradert
park. Fotballgruppen har hatt kartlegging i egen gruppe, med diskusjon med gruppens ungdoms- og
seniorspillere, flere møter med gruppens rolleinnehavere og flere nyhetsbrev til alle medlemmer
med oppfordring om å engasjere seg og komme med innspill. Håndballgruppen har hatt
Mulighetsstudien oppe til diskusjon på møte med sine rolleinnehavere. Det er i tillegg invitert til åpen
workshop for hele klubben og andre interesserte i april 2018 og til åpent informasjonsmøte i februar
2019. Se vedlegg 2 for mer detaljert beskrivelse av medvirkningsprosessen.
Teie Skole og Teigar Ungdomsskole bruker idrettsparken daglig til sine aktiviteter. For å kartlegge
skolenes ønsker og behov til en oppgradert park ble det gjennomført felles møte i desember 2018.
Vestskogen skole og Steinerskolen ble invitert til åpent informasjonsmøte og til å ta kontakt for eget
møte om ønskelig.
Det ble sendt henvendelse til alle nærliggende velforeninger per mail med invitasjon til åpent
informasjonsmøte i februar 2019 med påfølgende eget møte i etterkant. Kun Valhalla velforening
meldte tilbake at de ville være representert på møtet.
Det har vært gjennomført to fysiske møter med idrettskonsulenten i Færder kommune og to med
idrettsrådgiveren i Vestfold fylkeskommune, samt flere konsultasjoner over telefon. Arbeidsgruppen
opplever å ha fått god hjelp til å vurdere ulike alternativer opp mot hverandre. Ønskene fra
medlemmene, skolene og andre har i stor grad vært sammenfallende med anbefalingene fra
idrettskonsulentene.

4.1 Aktiviteter
Prosjektgruppens forslag til aktivitetselementer i parken er basert på prioriteringskriteriene gitt fra
hovedstyret, innkomne ønsker og forslag, og parkens struktur. Ønskene fra de to nærliggende
skolene, Teigar og Teie (vedlegg 7), var sammenfallende, og i tråd med anbefalingene fra
idrettskonsulentene i Færder kommune og Vestfold fylkeskommune. Dette forenklet arbeidet med å
velge ut foreslåtte elementer og plasseringen av disse. Det er foreslått lik plassering for de ulike
aktivitetene uavhengig av om det velges å beholde dagens plassering for et fremtidig klubbhus
(vedlegg 4a), eller at det velges å etableres nytt klubbhus mellom øvre kunstgressbane (KG1 Nøtterøy
Elektriske banen) og dagens gressbane (Expert banen) (vedlegg 4b).
4.1.1 Oppgradering av fotballbanene
Oppgradering av fotballbanene anbefales som første prioritet. Befaringsrapporten fra Norges
Fotballforbund (vedlegg 8) viser at øvre kunstgressbane, KG1 Nøtterøy Elektriske banen, er i så dårlig
forfatning at det trolig ikke kan spilles 11’er kamper der før den er oppgradert. Det må ved
oppgradering også lages utvidelse for deponering av snø. Rapport fra fotballforbundet viser også at
Teie, ut fra dagens medlemsmasse, har en underkapasitet på 1.16 kunstgressbaner i forhold til
antallet spillere blant gruppens aktive medlemmer (vedlegg 9). Det anbefales derfor at gressbanen
omgjøres til kunstgressbane med to 9’er baner på tvers. Det anbefales videre at man på dagens 7’er
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bane gjør om til en 5’er bane og fire 3’er med faste vant. Dette for å møte skolenes sterke ønske om
å få mindre baner med vant nær skolene, samtidig som det legger til rette for å oppfylle nye krav om
3’er baner med vant til spillerne i 5- og 6-års klassen.
4.1.2 Sandhåndballbaner
Sandhåndballbaner var ønsket inn i prosjektet ved oppstart. På bakgrunn av at nye baner ble etablert
av Færder kommune på Rosanes i 2018 besluttet hovedstyret, etter anbefalinger fra håndballstyret,
å ta elementet ut prosjektet.
4.1.3 Kaldhall
Det er kommet ønske om kaldhall fra spillere og trenere i fotballgruppa, og elementet stod på listen
over faktorer som skulle utredes med tanke på behov. På bakgrunn av kostnadene knyttet til
etablering av kaldhall og begrenset måneder med bruk besluttet hovedstyret, etter anbefalinger fra
fotballstyret, at kaldhall ikke skulle prioriteres plassert i kjerneområdet av parken. Det er imidlertid
mulighet til å etablere kaldhall i parkens ytterkant om prioriteringene og behovene endres i
fremtiden.
4.1.4 Apparater for alternativ trening
Tilretteleggelse for skadeforebyggende trening er meldt inn som ønske både fra klubbens trenere og
spillere, samt skolene. For å sikre nærhet til skolene og dermed også tilrettelegge for bruk i
friminuttene foreslår arbeidsgruppen å etablere hinderløype og treningsapparater i skogholtet
mellom 7`er banen og de to 11er kunstgressbanene.
4.1.5 Sykkel
Det har kommet inn mange ønsker om mulighet til å utvide bruk av sykkel til trening og aktivitet i
Teie Idrettspark og i Teieskogen, både fra undergruppene, skolene og andre. Prosjektgruppen har
vært i kontakt med flere ressurspersoner fra sykkelmiljøet og også hatt befaring i området med tanke
på mulig plassering av sykkelelementer. Prosjektgruppen anbefaler at det etableres et område for
sykkel vest for dagens gressbane. Ut fra samtaler med sykkelmiljøet antas det at pump track og flow
trail er egnede elementer, men også her anbefales det at man etablerer en brukergruppe med
ungdom og voksne fra nærmiljøet før man endelig vurderer hvilke type sykkelelementer man skal
etablere på området. Videre anbefales det en merket sykkelløype i skogen, dette for å tydelig
definere områder for sykkel og redusere konflikten med turgåere.
4.1.6 Diskgolfbane
Frisbeegolf er ønsket inn som element fra skolene og andre. Prosjektgruppen har vært i kontakt med
ressurspersoner innen miljøet, og hatt befaring området rundt parken for å vurdere egnethet og
eventuelle risikofaktorer. Prosjektgruppen anbefaler at det etableres en diskgolfbane på ca. to km
rundt parken, med fokus på sikkerhet og beliggenhet slik at det ikke interfererer med øvrige
elementer i parken (se vedlegg 10).
4.1.7 Friidrett
Det kom inn ønske om løpebane, alternativt et minianlegg ala «Friplassen» fra mosjonistgruppen,
håndballgruppen og enkeltmedlemmer. Prosjektgruppen anbefaler at det lages et løpefelt med 4 til 6
felt på østsiden av dagens gressbane for å legge til rette for de som ønsker muligheten til korte løp på
bane.
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Prosjektgruppen anbefaler ikke at det prioriteres å etablere en full løpebane eller en «Friplass» i Teie
idrettspark. Klubben har per i dag ikke en friidrettsgruppe, og skolene er tydelige på at de ikke har
behov for friidrettsanlegg på Teie. Tradisjonell friidrett er tatt ut av læreplanen, og de benytter
Nøtterøy IF sitt anlegg til den årlige friidrettsdagen. Unntaket er Steinerskolen som oppgir å benytte
Teie idrettspark en dag per år i forbindelse med gjennomføring av idrettsdagen. Barn og unge som
ønsker å trene friidrett har et godt tilbud på Nøtterøy. Friplassen ble lenge vurdert inn som et
foreslått element, men ble tatt ut da elementene som er ment i midten av parken (styrke, bane med
vant osv.) er ønsket nær skolene for å legge til rette for aktivitet i skolenes friminutter og gymtimer.
4.1.8 Skøytebane
Skolene har ønske om å gjøre det enklere å etablere skøytebane på basketballbanen øst for 7’er
banen på vinterstid. Prosjektgruppen anbefaler at det etableres et lite pumpe- og lagerhus ved
banene hvor det er tilgang til vann og utstyr til å vedlikeholde banen.
4.1.9 Styrkerom
Styrkerom er ønsket inn i et renovert eller nytt klubbhus fra mange medlemmer i begge
undergrupper. Prosjektgruppen anbefaler at dette hensyntas i nytt klubbhus om det er midler til det.
Et fullt utstyrt treningsrom med faststående apparater til rundt 25 personer samt spinningsykler er
estimert til kr. 300.000 -500.000. Estimert plassbehov er 100 til 150 kvm. Det må i tillegg etableres
ventilasjonsanlegg som er dimensjonert for aktivitet.

4.2 Miljø
For å hindre granatflukt anbefaler prosjektgruppen at det etableres gjerder rundt alle baner (det er
det også i dag rundt de fleste) med sluser og brede rister som samler granulater, samt at det
etableres vei for traktor innenfor gjerdene. Videre at nederste del av gjerdet tettes. Det må videre
etableres tilstrekkelige store snødepot på innsiden av gjerdet på kunstgress eller asfalt slik at
granulatene enkelt kan samles opp og gjenbrukes. Det anbefales videre at man tilstreber bruk av
miljøvennlig materiell som krever lite vedlikehold til alle elementer i parken. Miljøaspektet og
håndtering av granulat vil bli tillagt høy prioritet i de neste faser av arbeidet.

4.3 Trygghet
4.3.1 Trafikk og parkering
Prosjektgruppen anbefaler at det lages parkeringsplass til høyre for innkjørselen til Teie Idrettspark
(se vedlegg 4a og 4b). Parkeringsplassen kan da benyttes av Teie skole og Tiriltoppen Barnehage på
dagtid. Både skolene og kommunen er positive til planene. Prosjektgruppen anbefaler videre at man
stenger veien opp til parken med bom, slik at det kun tillates varetransport, utrykningskjøretøy,
kjøring i forbindelse med vedlikehold av vanntanker og kjøring til handicapparkering etc. Dette vil
bidra til å trygge trafikksikkerheten i parken betraktelig.
4.3.2 Lyssetting
Prosjektgruppen anbefaler at det investeres i lyssetting av parken. I tillegg til å lyssette alle nye
foreslåtte elementer, anbefales lyssetting av stien mellom Nøtterøyhallen og skogholtet mot parken,
veien som fører opp til parken og området rundt klubbhuset. Bedre lyssetting er avgjørende for å
skape trygghet for barn og unge som ferdes i parken, og for å tilrettelegge for økt bruk i
vintermånedene. Valg av riktig belysning er viktig også i ett miljøaspekt, f.eks. ved bruk av LED
teknologi.
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4.4 Sosial arena
Ønske om å gjøre klubbhuset og parken til en større sosial arena enn det er i dag ble trukket frem av
de fleste grupper. Klubbhusets utforming og plassering blir trukket frem som avgjørende for å få
dette til.
Fotballgruppens ungdomsspillere trekker frem ønske om kafe og mulighet til sosiale aktiviteter som
bordtennis, dart osv. etter treninger som et sterkt ønske. Skolene viser til et røft ungdomsmiljø på
øya og ønsker initiativ som tilrettelegger for aktivitet for ungdom som ikke spiller fotball og håndball.
Prosjektgruppen anbefaler at man ved utforming av klubbhus tilstreber å hensynta ønskene om å
tilrettelegge for kiosksalg med sitteplasser og sosiale aktiviteter som bordtennis, dart, kamper på
storskjerm etc., i tillegg til de vanlige funksjonene i et klubbhus.

4.5 Plassering av klubbhus
Det er fordeler og ulemper ved begge foreslåtte plasseringer, på ny eller eksisterende grunn. Under
gis en oversikt over de største fordelene ved hvert alternativ, slik prosjektgruppen vurderer det.
Eksisterende plassering:
•
•
•
•

Lavere kostnader
Vet hva du har og hvordan plasseringen fungerer
Kjente grunnforhold
Slipper å søke om endringer i reguleringsplanen – tid og kostnader

Ny plassering:
•
•
•
•

•
•

Nærhet til aktivitetene (fotballbaner og sykkelpark) – toalett og garderobefasiliteter
Publikumsvennlig for de tre 11’er banene – under tak ved behov, toalett, kafeteria
Trenger kun ett bygg (anbefales å ha eget bygg med kiosk og toalett ved banene dersom
klubbhuset bygges på eksiterende plassering)
Større mulighet til å etablere cafe som sosialt samlingspunkt (med kiosk ved hovedbane vil
man ikke kunne betjene kafe i klubbhus, og det vil også være mindre/liten tilstrømning til
cafe i klubbhus med åpen kiosk mellom banene).
Miljø – mindre trafikk inn og ut av baneområdet, mindre granatflukt. Slipper å forholde seg til
struktur på eksisterende bygg og usikkerhet om kvalitet på reisverk.
Man kan benytte eksisterende klubbhus i byggeperioden
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5. KOSTNADSBEREGNINGER AV DE ULIKE DELELEMENTENE SOM
FORESLÅS INN I PARKEN
Det understrekes at prisene er budsjettpriser og erfaringstall innhentet etter beste evne i samarbeid
med ressurspersoner på de ulike områdene. Man vil først kunne estimere eksakt pris når elementene
er tydelig beskrevet og pristilbudet er hentet inn.
5.1 Spillemidler, nærmiljømidler og momskompensasjon
Det gis spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg. Det gis faste priser per element,
grovt estimert til 1/3 av kostnadene. Eksempelvis gis det 2.2 millioner i spillemidler til en ny 11’er
kunstgressbane, 1 million til oppgradering av eksisterende 11’er bane , 500.000 til lysanlegg ved
11’er bane osv. Likeledes gis det spillemidler til ulike elementer i et klubbhus, eksempelvis 500.000 til
ett sett garderober (2 garderober), alt under forutsetning av at tilskuddet maksimalt utgjør 1/3 av
kostnaden.
Likeledes gis det tilskudd til nærmiljøanlegg – anlegg som i større grad legges til rette for
egenaktivitet og som i liten grad kan bindes opp til organisert aktivitet. Det gis maksimalt 300.000 i
støtte til hvert element, og summen kan maksimalt utgjøre 50% av den totale kostnaden.
Det gis i tillegg momskompensasjon på både idrettsanlegg og nærmiljøanlegg. Satsen er noe ulik fra
år til år, men har tradisjonelt ligget nær opp mot full kompensasjon (25%). Kompensasjonen regnes
på totalpris, altså også på det som det gis av spillemidler og av midler til nærmiljøanlegg.
Les mer om kriterier og summer som tildeles i bestemmelsene:
Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2018
Bestemmelser om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - 2017

5.2 Estimerte kostnader knyttet til ulike elementer i parken
I tabell 3 gis et prisestimat for de ulike elementene som foreslås inn i parken. Restbeløpet er
totalbeløp med fratrekk av spillemidler/nærmiljømidler og moms kompensasjon. Sponsormidler og
andre tilskudd er ikke trukket fra restbeløpet. Enkelte elementer, som lyssetting, som også vil
medføre betydelige kostnader, er ikke prissatt da det er mange alternativer med svært ulik
kostnadsramme og det må gjøres nærmere beslutning om type og plassering før det kan prissettes.
I tabell 4 gis budsjettpris for de ulike alternativer for klubbhus som er regnet på. I klubbhus på 600
kvm (alternativ 1,3 og 5) er det lagt inn seks garderober (tre sett med felles dusj), en sal på 100 kvm,
møterom, cafe/kiosk, toalett tilgjengelig for turgåere og lager. I klubbhus på 800 kvm er det i tillegg
lagt inn treningsrom og disponibelt rom til sykkelgruppe etc. Hvorvidt det også er rom til
traktorgarasje i alternativene vil bero på utformingen. Til sammenligning er eksisterende klubbhus i
underkant av 400 kvm, i tillegg til lagerbygg/ballrom på ca. 80 kvm og traktorskur på ca. 40 kvm.
Det understrekes at dette er budsjettpris, og at man ikke kan gi eksakt pris før det foreligger
tegninger og pristilbud er hentet inn.
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Tabell 3: Estimerte kostnader for de ulike elementer foreslått inn i parken

Elementer
Oppgradering KG 1
(Nøtterøy Elektriske)
Omgjøring av
gressbane (Expert) til
kunstgress, inkludert
lys og løpefelt
Fire treerbaner med
faste vant
Diskgolfbane
Sykkel- terrengløype
Sykkel- flow trial
Sykkel- pump track
Pumpehus
skøytebane
Hinderløype
/apparater
Parkeringsplass
Lekeapparater
Lyssetting
Gjerder (netting)
Landscaping

Totalkostnad
3.550.000

Spille
midler
1.000.000

10.000.000

160.000

Nærmiljømidler

-

Mva.
komp.
700.000

3.300.000

-

170.000
100.000
500.000
800.000
?

80.000
(fra NFF)
-

1.500.000

-

1.200.000
?
?
664.000
?

-

-

Restkostnad
1.850.000

2.000.000

-

4.700.000

-

-

-

80.000

85.000
50.000
250.000
300.000
Gis tilskudd

34.000
20.000
100.000
160.000
?

20.000
30.000
150.000
300.000
-

31.000
0
0
40.000
?

300.000 +
300.000
Gis tilskudd
?
?

300.000

?

600.000

-

?
?
?
?

1.200.000
?
?
?
?

Gj.stående

Tilbygg
kiosk /wc

?
?
?

Dugnad

Tabell 4: Kostnadsestimat for renovasjon eller nybygg av klubbhus

Alt.

Total
Arkitekt,
Tilskudd
Mva.komp
kostnad
ingeniør etc.
Alternativ 1- bygge på eksisterende grunnmur og reisverk
600 kvm
14.000.000
1.500.000
5.500.000
3.100.000
=15.500.000
800 kvm
17.000.000
1.500.000
6.000.000
3.700.000
= 18.500.000
Alternativ 2 – bygge nytt klubbhus på eksisterende plassering
600 kvm
17.000.000
1.500.000
5.500.000
3.700.000
=18.500.000
800 kvm
20.000.000
1.500.000
6.000.000
4.300.000
=21.500.000
Alternativ 3 – bygge nytt klubbhus på ny plassering mellom banene
600 kvm
17.500.000
1.500.000
5.500.000
3.800.000
=19.000.000
800 kvm
20.500.000
1.500.000
6.000.000
4.400.000
=22.000.000

6.900.000
8.800.000

Restkostnad

1.355.000
(uten mva.)
1.355.000
(uten mva.)

8.255.000
10.155.000

1.355.000
(uten mva.)
1.355.000
(uten mva.)

10.655.000

9.700.000

-

11.600.000

-

9.700.000
+ reg.kost.
11.600.000
+ reg.kost

9.300.000
11.200.000

12.555.000

Tabell 5: Kostnadsestimat for rivning av eksisterende klubbhus og lager

Alt.

Beskrivelse

1

Strippe ned eksisterende bygg slik at man kan bygge benytte
grunnmur og reisverk, sortere og kaste avfall
Rive eksisterende bygg, sortere og kaste avfall
Brennes ned av brannvesenet (med forbehold)

2
3

Total
kostnad
300.000
- 350.000
400.000
100.000

Dugnad
50.000
50.000
30.000

Restkostnad
250.000
-300.000
350.000
70.000
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6. KOSTNADER KNYTTET TIL PROSJEKTET
Dugnadstimene i prosjektet er estimert til 350-450 timer i perioden 23. oktober 2018 og 25. mars
2019. I tillegg til rådene som er hentet inn fra Færder kommune, Vestfold fylkeskommune, klubbens
medlemmer og rolleinnehavere, andre idrettsklubber og ressurspersoner innen de ulike elementene
som er vurdert inn i parken, er det kjøpt inn tjenester der det er vurdert nødvendig, og etter avtale
med hovedstyret. For å sikre rask tilgang og gode tjenester, og etter avtale med hovedstyret, ble det
benyttet aktører som prosjektgruppens medlemmer hadde god kjennskap til gjennom tidligere
samarbeid i ordinært arbeid.
Rambøll bidro med sine forundersøkelser av grunnforholdene som et gratis bidrag til klubben og
oppgaven er derfor ikke utgiftsført.
Tabell 5: Utgifter i forbindelse med Mulighetsstudie – Teie idrettspark i et 50 års perspektiv

Beskrivelse
Landskapsarkitekt
Utarbeidelse av tilstandsrapport (eksisterende klubbhus)
Trykk av kart og annet materiell
Totalt

Kostnad

Kr. 39.000
Kr. 22.000
Kr. 2.000
Kr. 63.000

19

VEDLEGG 1
Mulighetsstudie Teie idrettspark
Prosjektgruppens mandat
Vedtatt av hovedstyret i Teie IF
Dato
15.10.2018
Sted
Teie klubbhus
Deltagende
Gro Gulliksen, Thomas Lie, Christian Kolstad, Geir Åkvik, Mette Fagernes (pr telefon)
Fraværende
Jan Tore Dilling

Bakgrunn
Teie IF har ca. 870 medlemmer, og består av fotballgruppen (ca. 550 medlemmer),
håndballgruppen (ca. 270 medlemmer), samt to mosjonistpartier (ca.50 medlemmer).
Teie idrettspark inneholder klubbhus, lagerbygg, gressbane, to kunstgress 11- baner og en
kunstgress 7-er bane. Teie IF eier klubbhuset og lagerbygget, gressbanen og øverste
kunstgressbane. Færder kommune eier nedre kunstgressbane samt syverbanen. Teie fotball
disponerer kommunes baner utenom skoletid. Teie fotball har all sin aktivitet i Teie
idrettspark, med toalett- og dusjfasiliteter i Teie klubbhus. Teie håndball har i hovedsak sin
aktivitet i Nøtterøyhallen, samt i andre haller og gymsaler i Færder kommune.
Håndballgruppen benytter klubbhuset til ulike arrangement. Mosjonsgruppen «Teiespretten»
trener i Nøtterøyhallen en gang per uke, «Mosjonistgruppen» trener i klubbhusets hovedsal
to ganger per uke.
Klubbhuset stod ferdig i 1971, og har nå betydelige oppgraderingsbehov. Kvaliteten på
banene er også dårlig. Det er behov for reparasjoner på KG 2 Rema 1000, og nytt dekke på KG
1 Nøtterøy Elektriske. I tillegg er 7- er banen dårlig drenert slik at den ikke kan benyttes
vinterstid. Disse forholdene, samt økning i fotballgruppens medlemsmasse, gjør at det har
vært en utfordrende banekapasitet for Teie fotball de siste årene, spesielt på vinterstid.
Grunnet isbrann og tørke i 2018 har hovedbanen vært stengt det aller meste av sesongen,
noe som har gjort sesongen 2018 spesielt utfordrende med tanke på banekapasitet. Man ser
også en betydelig utfordring med forurensing med granulater fra banene til nærliggende
områder.

Mulighetsstudie Teie idrettspark
Trenergruppen i Teie IF fotball fremmet under trenersamling 1. september 2016 ønske om
omfattende oppgradering av Teie idrettspark, inkludert oppgradering av eksisterende baner,
omgjøring av gressbanen til kunstgressbane og nytt klubbhus mellom gressbanen og
kunstgressbanen. Fotballstyret fremmet forslaget til hovedstyre i det påfølgende styremøte,
hvor det ble besluttet å avsette kr. 100.000,- til en mulighetsstudie for hele Teie idrettspark,
inkludert oppussing av eksisterende klubbhus som alternativt til nytt. Beslutningen ble støttet
av et samlet fotballstyre og med klart flertall i håndballstyret.
Det ble opprettet en arbeidsgruppe bestående av nestleder i fotballgruppen, Thomas Lie),
daværende nestleder i håndballgruppen, Jan Tore Dilling), og etter kort tid også daværende
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leder i håndballgruppen og nåværende leder av Teie IF, Gro Gulliksen. Gruppens oppdrag var
å samarbeide med arkitektkontoret Spir om utarbeidelse av en mulighetsstudie for Teie
idrettspark, som inkluderte nytt klubbhus, friidrettsanlegg, ballbinger og sandhåndballbaner,
samt et grovt kostnadsestimat.
Idrettsforeningens undergrupper fikk samtidig i oppdrag å arbeide videre med å kartlegg egne
medlemmers ønsker og forslag rundt oppdatering av området.
Et første utkast til skisse ble presentert som et utgangspunkt for diskusjon på Teie IFs årsmøte
mars 2018. Bland de fremmøtte var det et tilnærmet enstemmig flertall for videre arbeid med
planene.

Prosjektgruppe
Videre utredning av idrettsforeningens behov og rammer for utvikling av Teie idrettspark er et
omfattende arbeid. For å sikre fremdrift i arbeidet besluttet Styret i Teie IF å opprette en
prosjektgruppe for videre arbeid med prosjektet «Mulighetsstudie for Teie Idrettspark».
Prosjektgruppens oppdrag
1. Kartlegge idrettsforeningens behov knyttet til klubbhus og banekapasitet (fotball),
primært basert på fotballgruppens medlemsmasse og et estimat av medlemstallene
om 10-, 20- og 30 år.
2. Kommunisere med nærliggende velforeninger og skoler om deres tanker og ønsker for
Teie idrettspark og nærliggende områder.
3. Utrede hvilke rammer/ muligheter som finnes fra fylkeskommunen og kommunens
side for utvikling av området, inkludert nytt klubbhus og parkeringsområder.
4. Basert på estimatene beregne kostander knyttet til; A) bygging av nytt klubbhus og B)
oppgradering av eksisterende klubbhus, samt oppgradering av banekvalitet og
kapasitet ut fra de estimerte behov.
5. Utrede prisestimat for andre ønskede faktorer (etter avtale med styret) som blir
funnet å være innenfor de rammer som kommunen tillater som; friidrettsanlegg,
ballbinger, strandhåndballbaner, sykkelbaner, frisbeegolf, skatebane, klatrevegg og
lignende.
6. Kartlegge mulige tilskuddsordninger.
7. Informere hovedstyre om fremdrift minimum en gang per måned, samt ved
forespørsel.

Begrensninger av oppdrag og mandat
1. Prosjektgruppen har ingen besluttende myndighet og har ikke mandat til å fatte noen
beslutninger eller inngå noen avtaler eller forpliktelser på vegne av Teie IF eller noen
av undergruppene.
2. Prosjektgruppen har ikke ansvar for informasjon til klubbens undergrupper eller
enkeltmedlemmer om prosjektet. Dette er hovedstyrets oppgave. Gruppens bidrar
med informasjon ved forespørsel fra hovedstyret.
3. Gruppen har ikke til oppgave å vurdere hvilken økonomisk ramme Teie IF har med
tanker på utvikling av parken, eller å innhente midler til utvikling av parken.
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Prosjektgruppens medlemmer
Rolle
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Navn
Mette Fagernes
Jan Tore Dilling
Sverre Sondresen
Dag Slettemeås
Steinar Schjesvold
Roger Nilsen
Knut O. Varpe

Telefon
48197861
40440900
92403338
92663614
40281966
48169518
90894311

E-post
mfagernes@hotmail.com
jantoredilling@gmail.com
sverresondresen@gmail.com
dagsl@hotmail.com
steinar.schjesvold@yahoo.com
rogernn@online.no
knut.varpe@knutovarpe.no

Det ble åpnet for flere medlemmer i prosjektgruppen ved behov for dette. Eventuell utvidelse
besluttes av hovedstyret.

Hovedstyret Teie IF
15.10.2018
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VEDLEGG 2
Medvirkningsprosess
Oppsummering av hovedpunkter, Mulighetsstudie – Teie Idrettspark
Tanken om kraftig oppgradering av idrettsparken med dreining av profil mot en kombinasjon
av idrettspark og nærmiljøanlegg ble etablert våren 2016. Deltagelse gir bedre planer, og det
er de aktive brukerne av idrettsparken som best kjenner muligheter og behov. Det er et uttalt
mål for hovedstyret å ha en god medvirkningsprosess i Mulighetsstudien for Teie idrettspark.
Oppsummering av medvirkningsprosessen så langt:
• På workshop for alle rolleinnehavere i Teie fotball 1. september 2016 ble det fremmet
enstemmig ønske fra fremmøtte trenere, lagledere og andre rolleinnehavere om
omfattende oppgradering av Teie idrettspark.
• Fotballstyret fremmet forslaget til hovedstyret i det påfølgende styremøtet.
Hovedstyret besluttet å iverksette et Mulighetsstudie for hele Teie idrettspark.
Beslutningen ble støttet av et samlet fotballstyre og med klart flertall i håndballstyret.
Idrettsforeningens undergrupper fikk samtidig i oppdrag å arbeide videre med å
kartlegg egne medlemmers ønsker og forslag rundt oppdatering av området.
• Det ble informert om prosjektet og åpnet for innspill fra alle medlemmer og andre
interesserte på årsmøte i Teie IF i mars 2017 og mars 2018, på fotballgruppens årlige
møte i mars 2017, mars 2018 og mars 2019, på håndballens årlige møte i mars 2018
og mars 2019 og på åpent møte for foreningens seniormedlemmer i september 2018.
• Det ble holdt åpent workshop for alle medlemmer og andre interesserte på Teie
klubbhus 17. og 19. april 2018. Alle lag i fotballgruppen ble oppfordret til å kartlegge
innspill, ønsker og forslag fra spillerne på laget. Det ble vider holdt et nytt åpent
informasjonsmøte med presentasjon av arbeidsgruppens arbeid februar 2019.
• Det ble innhentet innspill fra fotballgruppens ungdoms- og seriespillere på
sesongavslutning med 200 deltagere oktober 2018.
• Det er gjennomført møte med Teigar ungdomsskole og Teie skole for å kartlegge
deres ønsker og behov for området, og invitert til møte med Teie Skole, Steinerskolen
og Vestskogen skole (Labakken), og til alle nærliggende velforeninger.
• Det er i tillegg informert om status, fremdrift og mulighet til å komme med innspill på
to nyhetsbrev til alle medlemmer i fotballgruppen, til alle medlemmer i hele Teie IF
desember 2018, samt gjentatte ganger på Teie IF sin webside og på undergruppenes
Facebooksider.
Medvirkningsprosessen videre:
Det vil, når årsmøtet har besluttet endelig plan for parken, etableres prosjektgrupper for de
ulike elementene, og opprettes brukergrupper/høringsgrupper for hvert element for å sikre
riktig utforming på elementene (som hinderløype og sykkel) ut fra de tenkte brukergrupper.

Prosjektgruppen
Teie, 24. mars 2019
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side 1

06.02.2019

Teie Klubbhus
Jeg har fått i oppdrag å utarbeide en rapport angående den generelle tilstanden i bygningen, med tanke
på om den skal rehabiliteres eller rives og bygges nytt.
Det skal ved en eventuell rehabilitering tas høyde for lavt vedlikehold i en lengre periode, helst 50år.
Bygningen generelt bærer preg av alderen, den er heller ikke særlig energieffektiv.
Jentegarderobe-delen ser ut til å være i litt dårligere forfatning enn de andre delene av bygget.
Dette skyldes nok takkonstruksjonen. Enten kondens eller lekkasjer.
Det er også stedvis noen skjolder i himling i det store klubbrommet i andre etasje.
Bjelkelaget like ved nord-vest hjørnet bærer preg av enten lekkasje eller kondens fra lufteventilen i
klubbrommet, (her er det også en soil-lufting som bør ses på, det er istapp fra denne ved inspeksjon
tirsdag 29.01).
Isolasjonen er lite effektiv her, det er luftspalte øverst i bjelkelaget som bringer kald-luft oppunder
gulvet.
Østvegg i andre etasje er kledd om utenpå den gamle kledningen, noe som etter min mening ikke er en
god løsning.

Kalkulasjon●Uavhenging kontroll Bygg/Våtrom●Byggesak●Tetthetskontroll●Termografering●Energimerking●Tegneoppdrag

side 2

Byggbistand as
Smidsrødveien 45
3120 NØTTERØY
Tlf 40 24 36 20
Epost
ronny@byggbistand.no
Hjemmeside
www.byggbistand.no

Jentegarderober
Riss i vegger
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Det er et riss/sprekk i murvegg i garderobens bakvegg, denne bør evt. vurderes av en murmester.
Det er også to riss/sprekker i yttervegg i gangen.
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Jentegarderobe
Tegning på side 2 viser forskjellige fuktnivå i gulvet i dusjrommet.
Generelt er det tørre nivåer ellers i garderobene.

35,4%
Garderober og dusjanlegg bærer preg av alderen.
Jeg har ikke vurdert selve røranlegget med sluk, men regner med at vi snakker om en total rehabilitering her. Det samme gjelder
ventilasjonsanlegget.
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Himling yttertak i gang utenfor jentegarderober.
Her er det en del skjolder i himling, som enten stammer fra lekkasjer eller kondens.
Generelt er himlingene malt i garderobene, så det kan ha sett likt ut der.
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side 6

Hulltaking i konstruksjonen, jentegarderobe

Det er mye skjolder i himlingen, særlig utenfor jentegarderobene. Jeg valgte derfor å begynne der.
I «hull 1» er det råteskade på bjelken, kniven møtte lite motstand her.
Dampsperre (plast) i himlinger generelt er forvitret, så det er stor sannsynlighet for at det kommer fuktig inneluft inn i
konstruksjonen.

Kalkulasjon●Uavhenging kontroll Bygg/Våtrom●Byggesak●Tetthetskontroll●Termografering●Energimerking●Tegneoppdrag

side 7

Byggbistand as
Smidsrødveien 45
3120 NØTTERØY
Tlf 40 24 36 20
Epost
ronny@byggbistand.no
Hjemmeside
www.byggbistand.no

Hull 2 og 3, tørt, men litt svartsopp i rupanel og bjelke.

Guttegarderober

Også i denne gangen utenfor garderober er det riss i ytterveggen.
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Guttegarderobe
Tegning på side 7 viser forskjellige fuktnivå i gulvet i dusjrommet.
Generelt er det tørre nivåer ellers i garderobene. Jeg har fått opplyst at det ikke er i bruk.

Løsningen her er ikke helt heldig med tanke på å holde det hygienisk rent.
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Bjelkelag over guttegarderober.
Bjelkelaget som er utkraget mot nord er åpent under. Det vites ikke hvor lenge det har stått slik.

Det er stedvis en del fukt.
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Bildet viser tre mulige kilder til fukt fra kondens og lekkasjer.
Rørgjennomføring fra varmepumpe, soil-lufting og den store veggventilen.
Soil-luftingen er uisolert noe som medfører kondens.
Det kan i tillegg være lekkasje her.
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Isolasjon i bjelkelaget over guttegarderober.
Denne isolasjonen har siget ned til det halve. Luftrommet mellom gulvbord og isolasjonen gjør at det blir gulvkaldt i
klubbrommet i andre etasje, og at det kan kondensere på undersiden av gulvbordene.
Kondens vil over tid kunne gi sopp og råteskader. Og dette kan gi et usunt inneklima.
Soppsporer i inneluften kan gi helseplager.
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Takterrasse over guttegarderobe mot vest
Denne bærer preg av alder og fuktpåkjenning, papptekking under terrassebord begynner å sprekke opp.

Kalkulasjon●Uavhenging kontroll Bygg/Våtrom●Byggesak●Tetthetskontroll●Termografering●Energimerking●Tegneoppdrag

side 13

Byggbistand as
Smidsrødveien 45
3120 NØTTERØY
Tlf 40 24 36 20
Epost
ronny@byggbistand.no
Hjemmeside
www.byggbistand.no

Gulv i andre etasje klubbrommet.
Gulvet ser ved første øyekast helt og greit ut, men ved å gå over gulvet kjenner man at det svikter litt enkelte steder. Om dette
kommer av underdimensjonering i konstruksjonen eller om det kan være slitte trinnlyd-plater vites ikke, da jeg ikke kjenner til
oppbyggingen av gulvet i skrivende stund.
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Hulltaking guttegarderobe

Hull 5
Jeg valgte å ta et hull i himlingen ved soil-lufting (hull 5), det var mindre fuktpåkjenning enn jeg forventet her. Men løsningen
med overgang murvegg-himling er ikke heldig med tanke på kuldebro og trekk.
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Her ser vi «rett ut» (hull 5)

Her er isolasjonen musespist. (hull 5)
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3120 NØTTERØY
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Hjemmeside
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Yttertak over 2 etasje.
Jeg valgte å ta et hull i konstruksjonen der det er mest skjolder.

Kalkulasjon●Uavhenging kontroll Bygg/Våtrom●Byggesak●Tetthetskontroll●Termografering●Energimerking●Tegneoppdrag

side 17

Byggbistand as
Smidsrødveien 45
3120 NØTTERØY
Tlf 40 24 36 20
Epost
ronny@byggbistand.no
Hjemmeside
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Taket har en oppbygning bestående av ;
36mm skyggepanel
Limt tjærepapp
100mm isopor
Limt tjærepapp

Den nederste pappen fungerer som dampsperre. Dette er en spesiell løsning som er lite brukt.
Det øverste papplaget har kun isopor som underlag. Det at isopor er benyttet i en tak-konstruksjon er etter min mening ikke en
heldig løsning. Et branntilløp her vil fort ende katastrofalt. Isopor er i praksis brennbar væske om det blir utsatt for varme.
Jeg ville vurdert å fjerne denne isolasjonen, og deretter erstatte den med ubrennbar mineralull. Disse kan også leveres med fall.
Man bør uansett øke isolasjonen i yttertaket.
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Oppsummering.
Bygningen i seg selv er i generelt grei stand med tanke på alder.
Men det er behov for rehabilitering.
Det er fullt mulig å bevare bygningen, men da anbefaler jeg total rehabilitering
Det er stedvis fukt og råteskader, så min anbefaling er å «ribbe til beinet» i alle trekonstruksjoner.
Bygningen har behov for etterisolering.
I nye bygg som oppføres er det et helt annet energikrav enn da dette bygget ble oppført.
Med unntak av vinduer på kjøkken er generelt alle dører og vinduer modne for utskifting.

Der det er riss/sprekker i murvegger bør en murmester vurdere hvilke tiltak som kan gjøres.
Jeg har ikke vurdert rør-sluk osv. dette bør vurderes av en rørlegger.
Det elektriske anlegget er ikke vurdert, da det ved en total-rehabilitering legges nytt.
Jeg har ikke vurdert ventilasjonsanlegget, dette skiftes vel ved en rehabilitering,
evt. vurderes av en fagmann på området.

Med vennlig hilsen

Ronny Wietfeldt
Tlf 40 24 36 20
ronny@byggbistand.no
www.byggbistand.no
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TEIE IDRETTSPARK SYDBANEN KUNSTGRESSBANE 1

TILSTANDSRAPPORT OG FORSLAG TIL REHABILITERING
TEIE IDRETTSPARK SYDBANEN 11-ER KUNSTGRESS 1
FÆRDER KOMMUNE.

Utarbeidet av Norges Fotballforbund v/ anleggskonsulent Geirfinn Kvalheim i samarbeid med Teie IF etter
befaring 14,5, og 10.10.18.
Tilstede 10.10.18:
Ole Petter Tufte, Anders Ravndal, Espen Lysne fra NFF Vestfold og Geirfinn Kvalheim, NFF.
Vær:
Lett overskyet og ca 8 grader.
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
Anlegget ligger i bydelen Teie i Færder kommune og ca 3 km fra Tønsberg sentrum

1.2
Idrettsanlegg i området og utviklingspotensiale
Teie Idrettspark ligger fint til i naturskjønne områder i umiddelbar nærhet til Teieskogen turløyper, sentrum,
ungdomsskole, videregående skole og boligområder.
Andre idrettsfasiliteter i området tillegg til kunstgressbanen:
11-er kunstgressbane (etablert i 2011)
7-er kunstgressbane
11-er gressbane med løpebane for friidrett rundt
Klubbhus og garderober
Idrettshall (ved skolen)
2
BEHOVSVURDERING
Teie Idrettspark 11-kunstgressbane framstår i dag som meget slitt og som bydelsklubbens (Teie IFs) viktigste
arena for utendørs aktivitet vil en oppgradering her være med på å heve standarden for hele området.
Barnehage og skoler vil kunne benytte anlegget på dagtid og idrettslag samt egenorganisert aktivitet kan forgå
på etter-middag og kveldstid.
Kunstgressbanen brukes i dag primært for klubbens egne spillere, men også for egenorganisert aktivitet i
nærområdet.
Pr. 31.12.18 var det knappe 27.000 innbyggere i Færder. Befolkningsutviklingen i Færder og Tønsberg fortsetter
å stige.
Teie IF har i da ca 55 lag påmeldt i seriesystemet i Norges Fotballforbund og er NFFs Vestfold nest største klubbe
i antall aktive lag. De aktiviserer ca 600 barn og unge i området.
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3

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:
Teie Idrettspark sydbanen 11-er kunstgressbane
Anleggsnr.: 71607
Adresse:
Grindstuveien 33, Nøtterøy
Kommune: Færder
Fylke:
Vestfold
Navn:
Teie IF
Adresse:
Postboks, 3106 Tønsberg
Regulert til idrettsanlegg
2009 som kunstgressbane.
Nei
2010:
Kr. 2.500.000
Ja, i 2009 (ved ferdigstillelse)
60 x 100 (oppmålt ved befaring)
4 og 5 m OK
Leverandør: Desso
Type:
Fiberlengde: 50 mm
Støtdempingssjikt/Pad: Ja
Tradisjonell preakseptert oppbygging med bærelag og avretting
før kunstgress systemet.
Gode grunnforhold, men grunnarbeid er dårlig utført.
Både banedrenering og samledrenering rundt, totalt 6
overvanns-/drenskummer med sluk.
6 stk fagverksmaster med 200lux – gult lys.
Nei
Nei
Nei
Tidligere innleid vedlikeholdskraft. Nå driftes den på dugnad.
Sommer; ca 1.000 t/år Vinter; ca 600 t/år Totalt; ca 1.600 t/år
I tillegg kommer egenorganisert aktivitet + skoler
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4

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.
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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
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.
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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.
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

TILSTANDSANALYSE iht. NS 3424
5.2 Kunstgressystemet
5.2.1 Kontroll av jevnhet
5.2.2 Kontroll av banelinjer/linjeføringer
5.2.3 Kontroll av evt. pad
5.2.4 Kontroll av sand og rubber
5.2.5 Kontroll av skjøter
5.2.6 Vurdering av fiber

5.2.7 Vurdering av ballrulle
5.2.8 Vurdering av støtdemping
5.2.9 Vurdering av
vanngjennomtrengelighet
5.2.10 Kontroll av sikkerhetssoner
5.2.11 Vurdering av øvrige funksjonskrav
5.3 Annet:
5.3.1 Grunnforhold og drenering
5.3.2 Undervarmesystem
5.3.3 Lysanlegg

5.3.4 Gjerde
5.3.5 Asfalt
5.3.6 Infrastruktur
5.3.7 Universell utforming/tilgjengelighet
5.3.8 Publikumsarealer
5.3.9 Drift- og vedlikehold

5.3.10 Tiltak for å hindre at granulat
kommer utenfor anlegget
5.3.7 Areal for plassering av mål som ikke
er i bruk.

9

Foretatte målinger/ vurdering:

Tilstandsgrad:

Mye ujevnheter over hele banen
Stort sett OK
Har pad, men den fryser på vinterstid
Målt tykkelse totalt fra 19-32 mm.
Her var det mange skjøter som var løsnet og
limt med ulikt resultat
Fiberen ute på sidene var bra, men på den
sentrale delen fra mål til mål var den meget slitt
og splittet. Fibrene hadde lagt seg.
Ville ikke ha gått gjennom test
Fremstod som relativt myk på sommerstid
Bra iht lokale opplysninger, men mange svanker
tyder på noe manglende drenereing
Sikkerhetssoner var ihht krav.
Antar at friksjon er noenlunde ok, mens
ballsprett kan være høy.

3
1
2
2
2

Her må det opparbeides nytt topplag
Har ikke unvermåvarme
6 fagverksmaster fra 2009. Opprinnelig 200 lux,
men opplyses til ikke å være bra. Vurderer å
bytte til LED-lys, men får ikke spillemidler til
dette før etter 20 års bruk (i 2028)
Bør oppgraderes ved rehabilitering. Ballfangnett
bak målene noenlunde bra.
2 m + rundt hele. Noen stor huller.
Bra.
Bra.
Det er tribuner på deler av langsiden mot syd
Drift og vedlikehold sommerstid utføres på
dugnad av klubbens medlemmer. Når har de
også selv overtatt vintervedlikehold. Mye
granulat rundt banen. Må tas opp.
Ikke gjort nok her. Forslag til bedring kommer
senere i rapporten.
6 overvannsluk i asfalten rund banen.
Bør også bedres. Forslag til bedring kommer
senere i rapporten.

2

2

2
1
1
0
1

1-2

1
0
0
0
0
1

2
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5.4
KONKLUSJON
Banen framsto som mye brukt, og tydelig at daglige driftsrutiner og ikke minst driftsutstyr har
forbedringspotensiale. Imidlertid var kunstgresset meget slitt og det var tydelige tegn på revner, linjeskjøter
som var gått opp og mye ujevnheter over stort sett hele som bør utbedres. Når man også registrerte store
mengder kunstgressfibre som var løsnet, tyder det på at kunstgresset bør byttes/rehabiliteres. Rehabilitering
bør gjerne skje i 2019.
Følgende tiltak bør gjøres umiddelbart:
1:
Samle opp og tilbakeføre alt «rent» gummigranulat og føre det tilbake i banen.
Overskytende skal samles opp og kjøres på godkjent deponi.
6
6.1.

PLAN FOR REHABILITERING
FOREBYGGENDE MILJØTILTAK (bør utføres i 2019):
Miljøtiltak/tiltak for å holde granulat innenfor baneområdet.
Dersom man legger til rette for en optimal rehabilitering av både kunstgressbane og området rundt,
kan det være basert på følgende forbyggende miljøtiltak:
1:
Minimalisere antall inn- og utganger, slik at besøkende må passere ei sluse med rist, og
dermed må børste av seg granulat før de forlater banen. Dermed også «stenge» banen noe
mer med f.eks. gjerder (hvor dere kan henge opp reklameplakater) eller høye kantsteiner:
• Mot Teieskogen
• Naturlig inn-/utgang fra klubbhuset
Publikum kan stå bak reklamegjerdet når det er kamp på banen.
2:
Etablere kjøreport med rist hvor det er naturlig at traktor/bil kjører inn og ut av
området, slik at også maskinelt utstyr kan blåses rent før det forlater banen.
3:
Flytte banen noe mot syd, og opparbeide soner for snødeponi
4:
Når banen rehabiliteres, bør det legges kunstgress helt ut til ringmur/gjerde
PS: Blir penest med kunstgress helt ut og kunstgresset kan legges over kummer, slik
at det ikke kommer granulat i disse.
5:
Legge granulatfilter i kummene
6:
Kjøpe inn sterke løvblåsere for å blåse granulat som ligger i sikkerhetssonen inn på
banen igjen.
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 asfaltområder!
C:
Man får et «lukket» anlegg hvor alle må passere en sluse for å børste av seg granulat når man forlater
banen.
D:
Man får et anlegg hvor man kan plassere målbur utenfor sikkerhetssonen når de ikke brukes.
E:
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 kan legge kunstgress over kummer, slik at det ikke kommer granulat ned her.
• At man fortsatt er meget bevisst hvor man plasserer snøen, og her er det god plass.
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6.2

TILTAK VED REHABILITERING AV KUNSTGRESSET:

6.2.1

Plassering av banen og baneoppbygging inkl drenering og fall /overhøyde.
Banen vurderes flyttet/utvidet noen meter mot syd. Baneoppbygging og drenering blir uendret.
Ujevnheter må rettes opp. Fall og overhøyde må muligens endres noe.
Banestørrelser, sikkerhetssoner og asfalt.
Banestørrelsen og sikkerhetssoner blir uendret. Det må vurderes å legge kunstgress i hele
sikkerhetssonen og asfalten fjernes. Asfalt i snødeponi og areal utover sikkerhetssonen bør vurderes.
Se pkt 6.8.
Kunstgress-systemet
Kunstgressdekket fjernes og leveres til godkjent mottak. Anbefaler å etablere pad
(støtdempingssjikt) med fiberhøyde på 40 mm. Uten pad bør fiberhøyden være 55 mm
Gjerde og ballfangnett
Ballfangnett 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.

6.2.2

6.2.3

6.2.4
6.2.5
6.2.6

7

SPILLEMIDLER OG FINANSIERING

7.1
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».
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8

TEGNINGER OG VEDLEGG

8.1
VEDLEGG
Vedlegg.8.1.1 Oversiktsbilde, flyfoto
Vedlegg 8.1.2 Billedmontasje
Vedlegg 8.1.3 Kostnadsoverslag
Vedlegg 8.1.4 Baneskisser
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8.1.1

OVERSIKTSBILDE, FLYFOTO

8.1.2

BILLEDMONTASJE

Mange skjøter som var løsnet
13

Tydelige rifter i gresset

TEIE IDRETTSPARK SYDBANEN KUNSTGRESSBANE 1

Her var det slitt hull helt til backingen

Her var det tydeligvis skåret ut et stykke av
gresset

Mye gummigranlat som «flyter» rundt – 1

My gummigranulat som «flyter» rundt - 2
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Tydelig oppsplitting av fibrene

Her ar det limt inn erstatningsstykke med begrenset
kvalitet og resultat

Det ble registrert mye ujevnheter over sport sett hele banen
15
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Mange småreparasjoner har resultert i at deler av banen ser ut som et «lappeteppe»
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8.1.3

KOSTNADSOVERSLAG

Kostnadsoverslag for rehabilitering avTeie Idrettspark Kunstgressbane syd
Spilleflate på 64 x 100 + utvidede sikkerhetssoner. Totalt kunstgressareal 75,5 x 112,5 = 8.493,5
Må etablere hensettingsareale for målc + snødeponi; 250 kvm
Post Aktivitet
Mengde
Enh.pris
Sum
1
FORBEREDENDE ARBEID
1.1 Rigg og drift, nedrigging
1 r.s
30 000 kr
30 000
2
GRUNNARBEIDER
2.1 Diverse avretting før legging av nytt kunstgress
1 rs
200 000 kr
200 000
2.2 Fjerning og deponering av brukt asfalt
1 rs
50 000 kr
50 000
2.3 Miljøtiltak; Ekstra asfaltareale for hensetting av målbur som
250 ikke
kvm er i bruk
200 kr
50 000
2.4 Miljøtiltak; Støttemur og ringmur
rs
50 000 kr
50 000
2.5 Miljøtiltak; Personellsluser med rist inn og ut av banen
2 rs
50 000 kr
50 000
2.6 Miljøtiltak; Kjøreport med rist
1 stk
30 000 kr
30 000
2.7 Miljøtiltak: Kumfilter
6 stk
6 000 kr
36 000
3
KUNSTGRESS
3.1 Kunstgress fjernes og leveres godkjent deponi
1 rs
350 000 kr
350 000
3.2 Nytt kunstgress: 40 mm m/sand og gumminnfyll
8 484 m2
220 kr
1 866 370
3.3 Felttest av kunstgress
1 rs
25 000 kr
25 000
SUM Entreprisekostnader eks mva
2 737 370
4
4.1
4.2
4.3
4.4

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

25 %
1 rs

684 343
30 000
50 000
48 287
3 550 000

Kostnadsestimat er basert på erfaringspriser og tilbud fra leverandør/entreprenør
Geirfinn Kvalheim, oktober 2018
Anleggskonsulent Norges Fotballforbund
geirfinn.kvalheim@fotball.no
Mobil. 906 80006
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VEDLEGG 9
OPPFØLGINGSSKJEMA UTBYGGINGSPROSJEKTER
VESTFOLD FOTBALLKRETS
Teie IF

Klubb:
Kontaktperson:

Teie Stadion

Christian Kolstad
Mette Fagernes

Beregnet oppstart:
Størrelse på banen:
Undervarme:
Ny opparbeiding av bane:

Mobiltelefon:
Beregnet ferdigstilt:

11-er (2x9 er) +
3x5-er
Nei
Nei

Pad:
Omlegging av eksist. bane:

Nei
Ja

Dato
Kl.

Type
oppf.

Tema

12.12.18

Møte

Til stede:
Christian Kolstad, Mette Fagernes + 4 personer til fra handball og fotball i Teie IF
Geirfinn Kvalheim fra NFF
Status:
Geirfinn startet med å informere om rapporten som er sendt mht granulat på avveie.
Klubben lovet å orden opp i dette; på kort sikt ved å legge ut duk og på lang sikt å ta opp alt av
granulat som ligger i naturen rundt banene + iverksette forbyggende miljøtiltak.
Anlegg:
• Teie IF eier den øvre kunstgressbanen (den eldste 11-eren). Denne må rehabiliteres snarest.
• Færder Kommune eier den nederste kunstgressbanen (den nyeste 11-eren.)
• Færder Kommune eier 7-er banen ved skolen
• Teie IF eier klubbhuset.
Bakgrunn for møtet:
• Klubben har stort behov for mer aktivitetsflater for lokale barn og unge
• Det bør utarbeides en behovsanalyse. Klubben sender oversikt over antall lag til Geirfinn.
o Behovsanalyse utregnet og sendt 14.12.; Har behov for 1,16 kunstgressbaner ut fra
dagens aktivitet (se unbder)
• Klubben ønsker å bygge en 11-er bane + 3x 3-er/5-erbaner til på eksisterende gressbane.
o Bruttoareal bør måles ut. Avtalte å gjøre dette 20.12.18 kl 0900

Gressbane:
Grusbane
Kunstgressbane
Total

Voksne lag pr. år
Ungdomslag pr. år
Barnelag pr. år
Total

Antall
Antall baner
Sum
200
1
200
500
0
0
1 800
2,5
4 500
4 700
3,00
2007 t/uke
uke pr. år
t/år
Ant. lag pr. krets
5,5
44
242
5
44
222
2,0
36
72

Udekket behov:
Antall kunstgressbaner:

2 080
1,16

6
12
37

20.12.18
0900

Befar.

Til stede:
Lotte Kihle fra Landskapskollektivet AS
Mette Fagernes + 4 til fra klubben
Geirfinn Kvalheim fra NFF
Utmåling av området:
• Utmåling ble foretatt og ligger som vedlegg (se under)
Forslag fra Geirfinn:
• Dersom mulig realiserbart; Etabler en 11-er bane på 68 x 105 (og ikke 64x100).
Bruttomål inkl sikkerhetssoner; 76 x 115;
o Da får man 2 x 9-er baner for 13 åringer på tvers; ca 50-52m x 68.
• Trekk denne så langt mot nord som mulig. I følge måltall vil den da starte ca der
eksisterende 11-er gressbane i dag er anlagt.
• I resten av ½-månen mot nord kan man legge brukt kunstgress som landscaping alternativt
asfalt, slik at det kan bli et snødeponi der på ca 15 x 65 m. Det er nok for den banen.
• 3 x 3-er (10x 15 m) alt 3 x 5-er (20 x 30) baner legger man på motsatt kortside, men ut fra
hvor det er plass når klubbhus er inntegnet.
o Det vil ikke vil bli plass på langsidene til disse.

Oversiktsbilde av gressbanen på Teie Idrettspark

Målskisse over området i tilknytning til eksisterende gressbane;

