
Hvad er Mini-kunstgræsbaner
Mini-kunstgræsbaner er små, mul-
tifunktionelle boldbaner som kan 
bruges året rundt. 
De kan indpasses i alle udemiljøer 
og de kræver meget lidt vedligehol-
delse i forhold til rigtigt græs.

Mini-kunstgræsbaner kan opføres i 
alle størrelser, afhængig af pladsfor-
hold og økonomi. Banerne kan heg-
nes og opføres som regel med faste 
bander på den nederste meter. 

Underlaget er en vandgennemtræn-
gelig måtte. Materialet varierer alt 
efter hvor stødabsorberende banen 
skal være.
 
Græsset fås i mange farver også 
grøn! 

Banerne anlægges med underlig-
gende dræn og svagt fald til siderne, 
så de er tørre og kan bruges i al slags 
vejr. Dette gør dem til et godt sup-
plement til rigtige græsbaner i vin-
terhalvåret.

Hvis boldbanen placeres i et byrum 
med trafik eller tæt på bebyggelser 
med vinduer, kan den overdækkes 
med net.  Banerne kan naturligvis 
anlægges både med og uden hegn 
og tag.
 
Græsset består af en måtte af plast-
strå på ca. 2-7 cm længde. Hulrum-
met mellem stråene fyldes op med 
sand. Hvis banen ønskes blødere 
kan der suppleres med et granulat af 
f.eks. kokosfibre. 

S p i l l e g l æ d e  h e l e  å r e t 
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Vedligeholdelse
Vedligeholdelsen afhænger af slid-
det og hvilken græstype og fyldma-
teriale man vælger. Normal vedli-
geholdelse af en kortstrået kunst-
græsbane med sand-fyld består af 
overfejning og supplement af det 
øverste lag sand ca. 4 gange årligt.

Vedligeholdelsen kan med fordel 
udliciteres til et af de firmaer, som 
har specialiseret sig i at vedligehol-
de kunstgræs, så man ikke behøver 
investere i dyrt materiel og efterud-
dannelse af ejendomsfunktionærer. 

V e d l i g e h o l d e l s e  L y d d æ m p n i n g  Ø k o n o m i

Lyddæmpning
Da Mini-kunstgræsbaner ofte pla-
ceres i tæt bebyggede områder, er 
der gjort en særlig stor indsats for at 
finde løsninger der minimerer støjen 
fra hegn og bander. 

Banerne kan opføres med super-
dæmpede bander af elastiske kunst-
stofplanker, der giver sig når bolden 
rammer, og derved dæmper lyden. 

Hegnet kan udføres som et special-
designet boldhegn med svejsede 
net og lyddæmpere i alle samlinger, 
så det ikke kan rasle eller klirre. 

Banderne er med til at øge banernes 
anvendelsesmuligheder, da de bla. 
kan bruges som ’medspiller’. Sam-
tidigt holder de bold og spillere in-
denfor banen, så der ikke kommer 
utilsigtet slid på overfladen lige uden 
for kunstgræsset, eller der trækkes 
jord og snavs ind på boldbanen.

Ved Enghave Station, hvor banen er 
placeret i et gaderum, er den over-
dækket med net ophængt over en 
enkel stålbuekonstruktion. 

Økonomi
Kunstgræs med sand, gummimåtte 
og drænlag koster ca. 6-800 kr./m2.
 
Står man med en eksisterende græs-
plæne skal mulden fjernes og erstat-
tes med grus før kunstgræsbanen 
kan etableres. Skal man være helt 
sikker på at banen altid er fri for vand, 
suppleres der med underliggende 
drænrør.

Prisen på bander og hegn varierer 
alt efter materialevalg. De super-
dæmpede bander af genbrugsplast 
koster ca. 5-600 kr. pr. meter. Men 
hvis støj ikke er noget problem, kan 
banderne laves af langt billigere ma-
terialer, f.eks. krydsfiner.
 
Boldhegn fås også i mange mate-
rialer og konstruktioner. Det viste 
er luksusudgaven. Et 4 meter højt 
superdæmpet, varmgalvaniseret og 
pulverlakeret stålhegn. Med døre og 
faste målbure koster det ca. 2.500 kr. 
pr. meter, men også her kan det gøres 
langt billigere. F.eks. med et alminde-
ligt trådflethegn og løse boldmål. 
Ligger boldbanen i et friareal kan 
hegnet helt undværes. 

Priseksemplerne er inklusiv moms 
og håndværkerudgifter.

Yderligere information
Har I konkrete planer om at anlæg-
ge en ny boldbane i jeres friareal og 
skal bruge et prisoverslag, eller vil I 
bare gerne vide mere om emnet, så 
kontakt Landskabsarkitekt Kerstin 
Lehnsdals tegnestue. 

Vi tilbyder rådgivning i alle faser af 
anlægsprocessen helt uafhængigt 
af leverandører og entreprenører. 

Landskabsarkitekt Kerstin Lehnsdal 
Kobbelvænget 72B
2700 Brønshøj
Tlf.  3526 1602
E-mail kl@vesterholt.dk

www.vesterholt.dk
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