
8 gode råd til pleje af kunstgræsbaner 
- Ved optimal drift, holder kunstgræsbaner markant længere og bevarer de bedst mulige 

spilegenskaber. Groundsman Association Denmark (GAD) guider her til de vigtigste punkter 
at følge. 

 

 

1. Vær opmærksom på niveauet af infill over hele banen 

• Vær ekstra opmærksom på de meste belastede steder på banen, som eks. indgange. Overfyld hellere 
med infill disse steder. 

• Dette har stor betydning for spillet, der foregår på banen og har ikke mindst den effekt, at det holder 
stråene oprejst og dermed minimerer risikoen for skader på selve strået, som dermed holder i længere 
tid. 

 

2. Renhold af spilleoverfladen 

• Overfladen friholdes for affald fra brugere (tyggegummi, tape, papir mm.) og fra omgivelserne 
(fuglefjer, blade, grene, ukrudt mm.) 

• Banen dybderenses årligt med specialmaskine for at fjerne efterladt affald, som har arbejdet sig ned i 
sand og granulat, afslidte dele af granulat og strå samt støv o.a. blæst ind fra omgivelserne. 

 

3. Brug de korrekte og korrekt indstillet redskaber 

• Brug af korrekte redskaber til pleje af din kunstgræsbane har stor betydning for banens kvalitet og 
levetid. Brug af forkerte redskaber (eks. for tunge) vil medføre skader på underlaget. 

• Ligeledes er korrekt indstilling af redskaber ekstrem vigtig, da forkert indstillet redskab vil lave skader 
på banen. Et redskab med ”tænder” som er sat for dybt eller et støtteben som ikke er løftet, vil lave 
hul i tæppet. 

  

 4. Tjek samlinger jævnligt og reparer skader med det samme 

• Tjek af limsamlinger på banen er vigtig, da skader skal opdages så tidligt som overhovedet muligt, da 
skaden ellers vil blive unødvendigt større. 

  

5. Spredning af granulat 

• Minimere tab af granulat til det omgivne miljø mest muligt (etablering af indfyldssikring og udvise 
omtanke ved udførelse at plejeopgaver). 

 

6. Mål 



• Benyt mål med hjul påmonteret, så de er lette at flytte. 

  

7. Regelsæt for brug af kunstgræsbane 

• En kunstgræsbane er ikke en færdig udlagt enhed i uforgængeligt plast. Der skal udføres pleje jf. 
ovenstående og der skal formuleres et sæt brugsregler, som gælder for alle banens brugere, 
indeholdende bl.a.: 

o Ingen flade sko - kun adgang iført fodboldstøvler. 
o Affald må ikke efterlades på banen. 

o Ved flytning af banens udstyr skal dette bæres - ikke slæbes eller skubbes henover 
kunstgræsset. 

  

 8. Test af kunstgræsbane 

• Ved at udføre regelmæssige test af banens egenskaber, sikres der en længere levetid, da 
vedligeholdelsen kan tilrettes de mest trængte steder. Testen kan i store træk udføres af eget 
personale eller tilkøbes af eksterne aktører. Der kunne måles på følgende parametre: 

o Stødabsorbering 
o Rotationsmodstand 
o Boldopspring 
o Boldrul 
o Indfyldsniveau 

  

  

 

Dokumentet er udarbejdet af Groundman Association Denmarks kunstgræsudvalg. Læs mere her: 

https://groundsman.dk/ 
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