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MILJØVENLIGE FORANSTALTNINGER TIL 
KUNSTGRÆSBANER MED GRANULAT INFILL 

Silkeborg Kommune udvider Søholt med et nyt kunstgræsanlæg. I samarbejde med DBU ønsker kommunen gennem et test- og
udviklingsprojekt at vise, hvordan man konstruerer, vedligeholder og bruger kunstgræsbaner på en miljøvenlig måde. Anlægget er 

konstrueret på baggrund af anbefalinger fra den fælleseuropæiske vejledning for anlæggelse af kunstgræsbaner – CEN-rapport (DS/CEN/TR 17519).

BANEDRIFT OG -VEDLIGEHOLD

Der er etableret sluser med granulatriste  
ved testbanen samt ved hovedind- og 
udgangen. Gummigranulatet vil blive 
opsamlet, rengjort og tilbageført i det 
omfang, som forholdene tillader det.
Vi tester i projektet, hvordan ind- og 
udgangspartierne indrettes mest effektivt. 
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BANEDESIGN

Der er valgt et kunstgræssystem 
med en klassisk opbygning med 
25 mm E-Layer, 40 mm kunstgræs 
med et stabiliserende sandlag og 
performance infill af ELT 
gummigranulat.

Der er opsat granulatværn i form af 
barriere langs banens yderste hegn med 
minimumshøjde på 290 mm og max. 
590 mm, som hindrer granulatspredning 
til den røde forbudszone. I test- og 
udviklingsprojektet undersøger vi 
effektiviteten af forskellige højder.

BANEKONSTRUKTION

BANEHEGN

Under installation af banen bliver 
granulatet opbevaret sikkert i den 
gule overgangszone. Under drift 
bliver granulatet opbevaret sikkert 
på kommunens materialeplads.

Når banen skal udskiftes, vil 
baneejer sikre en miljømæssig 
forsvarlig oprydning og 
bortskaffelse.

GRANULATSIKRING

IND- OG UDGANGE

Udstyret, som anvendes til 
drift, forbliver indenfor den 
gule overgangszone. Banens 
driftsfolk er opmærksomme 
på, at de hjælper miljøet, når de 
vedligeholder anlægget korrekt. 

UDSTYR TIL VEDLIGEHOLDELSE
Driftspersonalet rengør maskiner,
som anvendes på andre baneanlæg, 
før de forlader den gule overgangszone.

RENGØRING AF DRIFTSUDSTYR OPBEVAR INFILL SIKKERT UDSKIFTNING AF BANEN

Der er opsat brugervenlige
skobørstestationer ved ind- og 
udgange, således at granulatet 
forbliver i den gule overgangszone, 
samt skiltning, som gør spillerne 
opmærksomme på, at de hjælper 
miljøet, når de benytter anlægget 
korrekt.

SKOBØRSTESTATIONER

Snedeponi kan ske i den
grønne zone rundt om eller
på langsiden af banen, 
alternativt i den gule
overgangszone. 

SNE OG VINTERDRIFT

Overfladevand fra nedbør 
forbliver og nedsiver på området.

VANDAFLEDNING

www.silkeborgbanen.dk            

BANEOPBYGNING

GRØN SPILLEZONE, HVOR GRANULATET SKAL VÆRE GUL OVERGANGSZONE, SOM GRANULATET IKKE MÅ FORLADE RØD FORBUDSZONE, HVOR GRANULATET IKKE MÅ FINDES
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EKSISTERENDE 11-MANDS 
 KUNSTGRÆSBANE

GOAL STATION

BOLDHUL

TESTBANE

INDGANGSLÅGE
TIL ANLÆG

PORT TIL 
VEDLIGEHOLD

SKUR TIL MATERIALE-
OPBEVARING
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