
DRIFT OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS 
(FDV)

FOR KUNSTGRESSBANER 

LEVERT AV POLYTAN GMBH



Innledning

GRATULERER som eier av et av markedets mest 
slitesterke kunstgress. For at funksjons- 
egenskapene til kunstgresset skal opprettholdes er 
vedlikeholdet svært viktig. Vårt felles mål er at 
banen oppfattes som myk og god å spille fotball 
på så lenge som mulig. Da kreves systematisk 
vedlikehold.

Oppfølging i garantitiden
Vi tilstreber å tilby Norges beste service i 
garantitiden, og kan tilby alle slags 
vedlikeholdstjenester. Likevel er det dere som 
baneeier som må ta det største ansvaret og sørge 

for at ukentlig og månedlig vedlikehold utføres i 
henhold til denne beskrivelsen og de spesifikke 
instruksene som ble gitt ved overleveringen av 
kunstgressbanen. Har dere ikke mottatt vår 
vedlikeholds-logg er det Deres ansvar å 
etterspørre denne. 

Vedlikeholds-loggen må sendes inn hver 3. måned 
for at garantien på kunstgresset skal bibeholdes da 
produsenten arkiverer dette. Samtidig bruker vi 
vedlikeholds-loggen som utgangspunkt når vi 
justerer frekvensen på utført vedlikehold etter hvert 
som banen blir eldre og justert etter bruksfrekvens.
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Sommervedlikehold
1

Sommerdrift av kunstgressbanen krever jevnlig 
tilsyn og vedlikehold. Arbeidsoppgavene er 
beskrevet punktvis i dette kapittelet. Utover dette 
bør man ta hensyn til perioder og situasjoner som 
er årstids avhengig. Dette kan eksempelvis være 
sommerferien, hvor bruken av kunst- gressbanen 
kan være omfattende. Samtidig er vedlikeholdet 
gjerne lavere grunnet ferieavvikling. 

På høsten bør banepersonell foreta jevnlig fjerning 
av blader og organisk avfall som kommer inn på 
banen. Slitasjen, eller bruken av en bane er ofte 
størst på midtbanen og mål-områdene, og spesielt 
målstreken og straffemerket. Bruk flyttbare mål 
med hjul, ettersom mål som blir dradd på 
kunstgresset kan føre til flenger.
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Børsting / slodding
Børsting/slodding av kunstgresset er jevnlig vedlikehold som bør utføres 2-3 ganger per uke. En 
børste/slodd kan henges på krok etter ATV eller lignende, alternativt kan man ha tyngre utstyr med bruk av 
traktor med trepunktfeste. Børsting/slodding opprettholder spensten i kunstgresset samt sørger for en god 
fordeling av innfyllet i banen.

 

Harving / løsgjøring
En god harv løsgjør og lufter kunstgresset, et svært viktig redskap for å opprettholde spensten og 
egenskapene til kunstgresset. En ordentlig harving av banen 2-3 ganger per måned er vår anbefaling.

PT Bak-børste 3 m PT Front-børste

Anbefalt utstyr:

Anbefalt utstyr:

Tursoft TS PT Harv
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Organisk avfall og pent anlegg
Fjern avfall fra anlegget fortløpende, flere søppelkasser på anlegget hjelper mye. En felles dugnad et par 
ganger i året, gjerne tidlig vår etter at is og snø har sluppet taket. Sett opp regelskilt for bruk av anlegget og 
banen.

Årlig vedlikehold
Dyprens av kunstgresset. 1-2 årlige dyprenser holder kunstgresset renere. En ordentlig dyprens går dypt 
ned i gummilaget i kunstgresset, får tatt bort det verste av avfall og mindre smuss. Antall dyprens er 
avhengig av antall brukstimer, men 1-2 dyprenser per år er vår anbefaling. Dyprens kan vi som leverandør 
utføre for dere.

 

ATC maskin PT Overflaterenser

Anbefalt utstyr:

PT Dyprenser

Anbefalt utstyr:



Vintervedlikehold
2

Full vinterdrift av kunstgresset er stort sett mye mer 
krevende sammenlignet ved sommervedlikehold. 
Det gjelder ressurser i form av maskinelt utstyr, 
tidsbruk og kunnskap. En tommelfingerregel er å 

fjerne snøen når det snør, en totalt nedsnødd bane 
er mye større utfordring.
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Snørydding
Brøyteskjær på tilpasset traktor med kunstgressdekk, fjern snøen ut mot sidelinjene. Avhengig av mengde 
snø, men sjelden lengre enn 10-15 meter i gangen. For mye snø (tyngde) kan forflytte kunstgresset og da 
lage folder i banen. Vær forsiktig ved vending, snu forsiktig da kraftige vridninger i fart kan skade/forflytte 
kunstgresset. Kjør sakte.
Ved større mengder snø på banen, kan snøfres benyttes på tilpasset traktor. Samme regel, kjør forsiktig og 
sakte, vær ekstra oppmerksom ved vending. Ved snørydding og tining/smelting om våren er det viktig å 
holde alle sluk åpne, god avrenning er viktig for å ikke skape større oppsamlinger av vann. Alt ønskelig 
utstyr kan vi som leverandør skaffe ved forespørsel.

Undervarme / bruk av kjemikalier
Ved bruk av undervarme må likevel snø fjernes, det meste kan da børstes vekk med en god børste/slodd. Et 
effektivt undervarme system kan holde kunstgresset isfritt hele vinteren. Bruk av salt, eventuelt andre 
kjemikalier vil bidra til å holde banen isfri. Av erfaring ser vi at effekten ved bruk av salt og andre kjemikalier 
er svært ulik fra anlegg til anlegg. Vær, vind og temperatur har store innvirkninger. Legg på salt/andre 
kjemikalier 
etter at banen er brøytet, mengde må tilpasses etter behov, men ca. 5-8 kg. salt (NACL) per m2 er vanlig når 
lufttemperatur er 0 C til – 7 C. NACL (natriumklorid) er vanlig veisalt. 

Annet vedlikehold vinter
Svært mange kunstgressbaner er åpne for spill hele året, og i vinterhalvåret belastes kunstgresset ekstra 
mye på grunn av den mekaniske slitasjen som følge av snørydding. Ettersom bruken av banen på vinteren 
ofte er lik bruken om sommeren må derfor alt vedlikehold nevnt under punkt 3 ovenfor også utføres om 
vinteren. Dette er en vanskelig oppgave dersom det snør mye og ofte, men er en forutsetning for å beholde 
de gode funksjons egenskapene i kunstgressbanen. 

Anbefalt utstyr:

Hammer SP 295, 365 PT Snøskjær



Bruk av kunstgress
3
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Regler for kunstgresset
Regelskilt anbefales å sette opp ved alle innganger 
til anlegget. Skiltet viser til hensyn som må tas i 
forhold til slik som snus, tyggis, søppel etc. Skilt 
kan vi som leverandør skaffe til dere.

Alternativ bruk av kunstgressbanen
Ved alternativ bruk av kunstgresset anbefales 
dekkeplater for å beskytte kunstgresset mest 
mulig. All alternativ bruk må avtales nærmere etter 
samtale med oss som leverandør.

Øvrig utstyr til kunstgressbanen
ProTurf AS er totalleverandør av idrettsutstyr av 
svært god kvalitet til konkurransedyktige priser. 
Nedenfor finner du et utvalg av hva vi kan tilby, 
men ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon.

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om 
hva som er et funksjonelt vedlikehold for din 
kunstgressbane. Vi kommer gjerne på befaring slik 
at vi sammen finner ut av behovet for nettopp din 
bane. 

ProTurf AS kan levere alle typer vedlikeholdsavtaler 
eller reparasjonsarbeid. Ta kontakt med oss på 
e-post: velkommen@proturf.no  eller gå inn på vår 
hjemmeside www.proturf.no
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