Høringsforslag

Normgivende kvalitetsstandard for ulike bane elementer – drift
utendørs idrettsanlegg
Basert på Norsk standard 3420- Z:2011
NS 3420Z:2011
ZJ4.2121

Anlegg

Standard

Grasbane for fotball

Kvalitetsklasse 3

-

Gjelder treningsfelt Arnestad (mot
Slemmestadveien), minibane Føyka

Graset i banen skal ha sunn vekst og en god
markdekkingsgrad i hele vekstsesongen.
Graset skal ikke være mer enn 100 millimeter.
Merknad: Klippehøyde kan variere etter brukskrav og
årstid. Spilleflaten skal ikke skjemmes av avklipp i
klumper.
Vanning:
Vanning avtales spesielt med bestiller, når utfører
mener det er nødvendig.
Driftssesong:
Sesong: 15.pril – 15.oktober
Andre krav:
• Gjødsling utføres 2 ganger pr. sesong (vår og
tidlig høst)
• Ved langvarig tørkeperioder skal graset ikke slås.
• Noe avfall kan forekomme. Kontroll og
eventuell rydding av avfall foretas en gang pr.
uke i driftssesongen.
• Overflaten skal ha en jevnhet som tillater bruk av
brede klippeaggregater.
• Det skal det ikke forekomme sjenerende vekst av
kratt og/eller kraftige ugrasplanter som åkertistel,
burot, borre og lignende
• Ved sesongavslutning samles målbur på et sted
og låses sammen.
• Ved sesongstart sjekkes målbur og nett, og sikrer
at disse er i god stand.

NS 3420Z:2011
ZJ4.212

Anlegg

Standard

Grasbaner

Kvalitetsklasse 2

-

Gjelder konkurransebaner; Føyka,
Dikemark og Holmen

Graset i banen skal ha sunn vekst.
Markdekkingsgraden skal være minst 80 % utenfor
målfeltet i vekstsesongen. Jordforbedring og
gjødsling skal utføres ifølge analyseresultat (PH- og
næringsstatus). Grashøyden skal ikke være mer enn
80 mm.
MERKNAD: Klippehøyde kan variere etter
brukskrav og årstid.
Avklipp i klumper skal ikke forekomme.
Oppbygging av filtlag skal forebygges. Tofrødblada
ugras skal ikke utkonkurrere graset og ikke prege
helhetsinntrykket. Overvann skal ikke forekomme
under normale nedbørsforhold. Banen skal luftes ved
perforering av vekstmassen. Resåing skal utføres
etter avtale med oppdragsgiver. Banen skal ha jevn
overflate. Tilleggsmerking på banen skal utføres
etter avtale med oppdragsgiver.

-----------------Vanning:
Vanning avtales spesielt med bestiller, når utfører
mener det er nødvendig.
Driftssesong:
Sesong: 15.pril – 15.oktober
Andre krav:
• Gjødsling utføres 2 ganger pr. sesong.
• Ved langvarig tørkeperioder skal graset ikke slås.
• Noe avfall kan forekomme. Kontroll og
eventuell rydding av avfall foretas en gang pr.
uke i driftssesongen.
• Overflaten skal ha en jevnhet som tillater bruk av
brede klippeaggregater.
• Det skal det ikke forekomme sjenerende vekst av
kratt og/eller kraftige ugrasplanter som åkertistel,
burot, borre og lignende
• Ved sesongavslutning samles målbur på et sted
og låses sammen.
• Ved sesongstart sjekkes målbur og nett, og sikrer
at disse er i god stand.

NS 3420Z:2011
ZJ4.2131

Anlegg

Standard

Kunstgressbaner

Kvalitetsklasse 2:

-

Gjelder Arnestad, Holmen , Nesøya,
Gjellum, Risenga, Føyka og Borgen

Vinterdrift

ZJ4.214

Grusbaner for fotball og friidrett
Idrettsanlegg: Borgen, Bjerkås,
Risenga, Hovedgården, Gjellum

Banen skal slåddes to ganger i uken.
Topprensing* skal utføres tre ganger i
driftssesongen.
• Uønsket materiale som snus, tyggegummi,
løv, barnåler m.v. fjernes.
• Løsgjøring av granulat skal gjennomføres i
kombinasjon med, eller før topprensing av
banen.
• Løsgjøring utføres i samsvar med
kunstgressleverandørens anvisninger.
--------------Driftssesong:
15.april – 15.oktober.
Se under.
Andre krav
• Detforutsettes at FDV-rapport fra
kunstgressleverandør etterleves.
• Salt skal ikke benyttes
• Asfaltkanter skal feies og holdes rene
• Overvannskummer kontrolleres 2 g. Pr. år,
og eventuelle behov for tømming meldes
bestiller.
Andre krav:
-FDV rapport fra leverandør skal etterleves.
- Miljøkrav:
Granulat som følge av snømåking skal samles på
duk el., og renses og tilbakeføres banen om
mulig. Om dette ikke er mulig skal granulat
fjernes og leveres som spesialavfall.
•
•

Kvalitetsklasse 2:
Overflatens planhet skal være mindre enn 40
mm på 3 meters lengde. Banen skal slåddes for
å gjenopprette kravet til planhet. Utførelsen skal
oppnå nødvendig fasthet til bruken. Ugras skal
fjernes når det er til sjenanse for
funksjonen/aktiviteten.
Andre krav:
Påføring av grus ved behov avklares med
oppdragsgiver.
Uønskede gjenstander på banen skal fjernes før
vedlikeholdsarbeid igangsettes.
Overvannskummer kontrolleres 2 g. Pr. år, og
eventuelle behov for tømming meldes bestiller.
Driftssesong:
15.april – 15.oktober.

NS 3420Z:2011
ZJ4.215

Anlegg

Standard

Kunststoffbaner

Kvalitetsklasse 2

-

Gjelder Arnestad og Nesøya
(friidrettsdekke), inklusiv dekke for
lengdetilløp med satsplanker

Overflaten skal rengjøres årlig ved suging, lett
feiing, spyling eller blåsing.
Banen skal kontrolleres for skader før
driftssesongen, før viktige idrettsarrangement og
minst hver 2. måned.
Banen skal kontrolleres for skader etter
arrangement av annen kategori enn idrett.
Andre krav:
•Rifter, skader og sprekker i dekket repareres
umiddelbart av utfører.
•Satsplanke: kontrolleres og eventuelt repareres.
Tidspunkt for renhold av kunststoffdekket
avtales med oppdragsgiver.
Driftssesong:
15.april – 15.oktober.

ZJ4.216

Sandflater
-

Gjelder hoppegrop for friidrett;
Arnestad og Nesøya

Type idrett/anlegg.
Friidrett
Utførelseskrav:
• Løv, avklipp og uønsket materiale fjernes.
• Hardpakket sandlag skal løsgjøres i 20 cm
dybde 2 ganger pr. sesong.
• Sand skal tilbakelegges innenfor
kantavslutningen 2 ganger pr. sesong.
• Sand skal fordeles, og overflaten skal jevnes
2 ganger pr. sesong.
• Ettersyn av kantavslutning/overgang skal
utføres 2 ganger pr. sesong.
Andre krav:
• Sandbasseng dekkes med duk/presenning i
vintersesong for å hindre iblanding av
gummigranulat og annet uønsket materiale.
• Ugras skal ikke forekomme.
• Utskifting av sand foretas etter bestilling til
Bestiller.
• Etterfylling av sand 1 gang pr. sesong (vår).
• Renhold rundt sandbasseng skal skje
kontinuerlig.

NS 3420Z:2011
ZJ4.22

Anlegg

Standard

Utstyr sommer

Målbur:

Målbur, Ballfangernett og
Lysanlegg

Kontrollpunkt og – krav:
• Målene skal tilfredsstille konkurransereglene for
den aktuelle idretten.
• Ødelagt utstyr skal sikres eller fjernes.
• Utstyr som er kommet ut av stilling rettes opp og
settes på plass.
Frekvens:
• Målburene tekniske tilstand sjekkes minimum 2
ganger pr. sesong (vår og høst).
• Mål og nett kontrolleres og om nødvendig
repareres før utsetting ved driftsesongens start.
• Ved skader i driftssesongen skal reparasjon
utføres straks.
Andre krav:
Målene samles på egnet sted på idrettsplassen og
låses sammen ved driftsesongens slutt.

Ballfangernett.
Kontrollpunkt og –krav:
• Ballfangernettene skal tilfredsstille
konkurransereglene for den aktuelle idretten.
• Ødelagt utstyr skal sikres eller fjernes.
• Utstyr som er kommet ut av stilling rettes opp og
settes på plass.
Frekvens:
Nett og stolper kontrolleres og eventuelt repareres før
driftsesongens start. Ved skader i driftssesongen skal
nett og stolper repareres omgående.

Lysanlegg:
Kontrollpunkt og –krav:
Lysanlegg kontrolleres jevnlig og behov for
reparasjon og utskifting av lyspærer meldes
oppdragsgiver.

NS 3420Z:2011
ZK2.11

Anlegg
Skjøtsel av PLEN v/Idrettsanlegg
-

Gjelder treningsfelt ved
Delebukta Arnestad (mot sjøen)
og Oppsjø/Torsløkkaballøkke

Standard
Kvalitetsklasse 2
Næringsbalanse:
Graset skal ha sunn vekst i hele vekstsesongen.
Klipping:
Grashøyden skal være mellom 50 og 120 mm.
Klipping mot sokler mv:
Grasets høyde inntil sokler, murer mv. samt rundt
stolper og trær skal ha samme høyde som graset på
tilgrensende flater.
Avklipp:
Avklipp skal ikke ligge i klumper.
Ugras:
Ugras skal ikke prege helhetsinntrykket.

Løvhåndtering:
Løv skal etterlates på gressplen.
Andre krav:
• Ved langvarig tørkeperioder skal graset ikke slås.
• Vanning avtales spesielt med bestiller, når
utfører mener det er nødvendig.
• Noe avfall kan forekomme. Kontroll og
eventuell rydding av avfall foretas en gang pr.
uke i driftssesongen.
• Overflaten skal ha en jevnhet som tillater bruk av
brede klippeaggregater.
• Adkomst: Adkomstveier benyttes. NB: vis
aktsomhet ved kantstein.
ZK2.11

Skjøtsel av PLEN v/Idrettsanlegg Kvalitetsklasse 4:
-

Områder som ikke benyttes til
idrettsaktivitet – for eksempel
områder rundt anleggene, rundt
klubbhus. Små kanter og felt som er
grønne.

Klipping:
Grashøyden skal være mellom 50 og 120
millimeter.
Bruksformål:
Park
Løvhåndtering:
Løv skal etterlates på gressplen.
Andre krav:
• Noe avfall kan forekomme. Kontroll og
eventuell rydding av avfall foretas en gang
pr. uke i driftssesongen.

NS 3420Z:2011

ZK2.21

Anlegg

Standard

Skjøtsel av grasbakke
v/Idrettsanlegg

Kvalitetsklasse 3:

(for eksempel Askerparken)

Slått: Graset skal slås to ganger i
vekstsesongen. Første slått bør skje ved
avslutningen av engfloraens blomstring.
• Avklipp: Avklipp skal ikke hemme tilvekst
vesentlig.
-----------------------Type grasbakke/bruksformål:
Veiskråning, del av Askerparken og lignende.
•

Innstilt slåttehøyde:
Standard
Behandling av avklipp:
Avklippet kan etterlates ubehandlet.
Andre krav:
• Noe avfall kan forekomme. Kontroll og
eventuell rydding av avfall foretas før klipping.
• Ugress: Uønskede arter fjernes. Kontakt bestiller
for ev. utførsel/bestilling.

ZK2.5:5

Skjøtsel av busker v/idrettsanlegg Kvalitetsklasse 4

Beskjæring: Formede busker og hekk skjæres årlig
slik at formen opprettholdes på sikt.
Avklipp: Døde og betydelig skadede busker fjernes
årlig.
Ugras: Ugras skal ikke utkonkurrere plantingen eller
hemme buskenes vekst.
Andre krav:
Ved fjerning av busker skal dette innrapporteres.
Eventuell fjerning av disse skal godkjennes av
oppdragsgiver.

ZK1.11:3

Skjøtsel av skog v/idrettsanlegg

Kvalitetsklasse 9:
Skjøtsel av kantsonen:
Bredde på kantsone: 3 meter fra gjerdet.
Fjerne store trær eller greiner som henger
over gjerder og/eller gror gjennom gjerder.
• Intensjon: Åpne opp for lyskastere og holde
gjerdet fri for vegetasjon
• Hyppighet: hvert 3-5 år.
----------------------•
•

Andre krav:
• Noe avfall kan forekomme. Kontroll og
eventuell rydding av avfall foretas en gang
pr. uke i driftssesongen.
• Nabo til området skal varsles før
igangsetting.
• Ved eventuell felling av store trær skal
oppdragsgiver konsulteres.

NS 3420Z:2011

Anlegg

Standard

ZK3.6

Drift av gang, parkering og
kjøreareal– ugras ,
v/Idrettsanlegg

Type areal:
Plass
Type dekke:
Brostein, asfalt og grus
Andre krav:
• Hyppighet: 1 gang pr. sesong. Gjennomføres
senest i siste halvdel av juni.
• Metode for ugrasbekjempelse skal
godkjennes av oppdragsgiver.
Kontaktperson Rådgiver friluft.

ZK6.11

Rydding av avfall på idrettsanlegg

Omfang:
Gjelder parkeringsplass, adkomstvei og grus- og
steinbelagte områder utenfor og innenfor områder i
idrettsparkene.
Krav til tilstand etter rydding:
Området skal være ryddig og uten avfall.
Andre krav:
Kontroll og eventuell rydding av avfall foretas
kontinuerlig i driftssesongen.

Gjerder

Årlig sjekk
Eventuelle utbedringer avklares med oppdragsgiver.

