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Formaliteter

• Norske Standarder – for eksempel NS 3420 og NS 8405, NS 8406
eller NS 8407
• Krav i forhold til Lov om offentlige anskaffelser.
• mm

Spillegenskaper – Kvalitet
Testkrav
Utgangspunkt for verdier er en god naturgressbane

Støtdemping
Deformasjon
Vridefriksjon
Ballsprett
Ballrulle

Nordiske krav /

FIFA Quality

FIFA Quality Pro

NS-EN 15330-1:2013
55-70%
4-9mm
25-50Nm
60-100cm
4-10m

57-68%
4-11mm
27-48Nm
60-100cm
4-10m

62-68%
4-10mm
32-43Nm
60-85cm
4-8m

4-12m (retest min 5år)
Ikke testkrav
Ikke testkrav
Nei
Nei

0,35-0,75
+/- 30%
Ja
Ja

0,35-0,75
+/- 30%
Ja
Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Hud / overflate friksjon
Hudslitasje
Krav til slitasjetest
Krav til test av UVbestandighet
Test av fiberstyrke /
Nei
fiberuttrekk
Felt test av samme produkt Nei
som testes i Lab..

Spillegenskaper – Kvalitet
Anbefaling.
Krev eller bruk i tildelingskriterie: FIFA Q godkjenning og at leverandør er FIFA
anbefalt FPP - FIFA Preferred Producer.
Vurder lab. test resultater.
• Sikre best mulig kvalitet på spillegenskapene. Spilleren i fokus
• Sikre best mulig kvalitet i forhold til kvalitet på kunstgress; slitasje og varighet, fibrestyrke mm.
Fokus på lengst mulig levetid på kunstgress-systemet.
• OK med felttest etter Nordisk Standard, men krev at felttest ikke skal avvike mer enn +/- 10%
i forhold til lab test. Fokus på at du har fått det kunstgress-systemet som er testet og bestilt.

Illustrasjon fra Unisport sin hjemmeside

KUNSTGRESS FOR FOTBALL KONKURRANSEGRUNNLAG
for
INNHENTING AV TILBUD VED KONKURRANSE MED FORHANDLING
7.1 Generelt.
Komplett levert og montert kunstgressdekke skal oppfylle de spesifiserte
funksjonskrav / egenskaper som til enhver tid er definert i og fastsatt av Norges
Fotballforbund (NFF)
X
x
x
x
xx
x

Fifa Quality Pro datert……………..
Fifa Quality datert……………..
Nordisk standard datert……………..

(anbudsdagens dato) eller
(anbudsdagens dato) eller
(anbudsdagens dato)

Miljø

• Krev eller legg som tildelingskriterie en dokumentasjon av miljø – en livløpsanalyse /
CO2 avtrykk / Eco-point. Ikke bare fokus på granulat i forhold til miljø.
• Miljø er ikke bare kunstgress-system, men miljø ved planlegging, bygging. For
eksempel hvordan bygges banen opp (transport), energi (LED lys), undervarme
system osv..

Det er fullt mulig å ha to tanker i hodet samtidig…..

Spillerens beste

Miljøets beste

Levetidskostnader

Beregn levetidskostnader for en 10 års periode for produktet.
Eksempel:

PKT
1
2
3
4
5
6
7
8

Kostnad
Pris innkjøp kunstgress
Etterfyll (husk at granulat komprimeres de første årene)
Dyprens hvert år
Deponikostnad ved avhending av kunstgresset
Eventuell oppgradering ihht §23 I Forurensningsforskriften
Sum levetidskostnader
Finansiering 10 år
Spillemidler etter min 10 år (1/3 maksimert til 1 mill kr for en 11-er)
Egenfinansiering

LEVETIDSKOSTNADER REHABILITERING AV EN 11-ER BANE – 10 ÅR
Eksempel konkret tilbud pr 29.07.19, rev. okt 2020, Stange kommune.
Kunstgress-system 40mm med 10mm sand, 15mm SBR og 10mm pad
Vekt: KG 13 tonn + SBR 55 tonn + sand 68 tonn = 118 tonn.
PKT
1

Kunstgressbane 64x100m + sikkerhetssoner=7.920m2

2

Kr 250 x 7.920m2
Etterfylling snitt på 0.5mm/år dvs 2 tonn x 5.000 x 10år

3
4
5

6
7

Kunstgress-system 32mm uten sand og innfyll, men 10mm pad
Sveitsisk system: Vekt 4.6 kg x 7.920m2 = 36 tonn

Kostnad

Dyprens pr år i 10 år. Kr 20.000 x 10
Deponikostnad til Re-Match etter 10 år inkl transport
Østlandet
Oppgradering bane ihht til forslag til KAP 23A i
Forurensningsforskriften – konkret tilbud, rev okt. 2020
Sum levetidskostnader
Finansiering 10 år
Spillemidler 1/3 maks 1 mill kr.

Kostnad
Kunstgressbane 64x100m + sikkerhetssoner=7.920m2

1.980.000
100.000
200.000
450.000
184.000*

2.914.000

Kr 600 x 7.920m2
Etterfylling
Dyprens pr år i 10 år (støvsuges?) Kr 15.000 x 10
Deponikostnad til Re-Match etter 10 år inkl transport
Østlandet
Oppgradering bane ihht til forslag til KAP 23A i
Forurensningsforskriften
Sum levetidskostnader
Finansiering 10 år
Spillemidler 1/3 maks 1 mill kr.

4.752.000
0
150.000
100.000
0

5.002.000

1/3 av (1.980.000 + 450.000+ 184.000) + mva
1.000.000
1/3 av 4.752.000 +mva
1.000.000
8
Egenfinansiering
1.914.000
Egenfinansiering
4.002.000
Kommentarer:
1. Basert på konkret prosjekt juli 2019 og revidert oktober 2020. Kostnader eks mva..
2. Basert på veiledende pris på granulat. Granulat komprimeres 2-5mm de 1-3 første årene.
3. Kunstgressbane med granulat anbefales dyprenset en gang årlig avhengig av bruk. Noen 2 ganger i året, andre annethvert år.
4. Kostnader basert på erfaringspriser. Kunstgress uten innfyll har mer plast og mer volum, men mindre totalvekt inkl sand og SBR. Kan bli betydelig
redusert for kunstgress med granulat dersom sand og eventuelt granulat kan gjenbrukes.
5. Basert på konkret tilbud på tiltakene
NB:

For å oppnå samme egenfinansiering på de to alternativene må kunstgress uten kunstig innfyll koste maks kr 335/m2
*
Eventuelt tiltak for oppgradering ihht kap 23: Kr 2.270.000
Eller ihht Norconsult beregning tiltak kr 1.200.000 og m2 pris kunstgress uten innfyll maks kr 465 /m2

Kostnader tiltak

NFF
Gjort vurdering og kostnadoverslag på rundt 200 baner i Norge.
Snittet er på ca kr 150.000 + mva.
Kostnadene varierer fra 0 – ca kr 800.000 pr 11-er bane
Ved ny bane. Husk: At det er tillegget for tiltakene du skal kostnadsberegne. Gjerde, sluser, ballfangnett og porter skal du uansett ha.
Eksempel: Varden Kunstgress.
Store kostnader bla ringmur for at terrenget er høyere på den ene
siden.
Gjennomgang med Bergen kommune vedr merkostnad for
å tilfredsstille forskriftene: Kr 800.000

Varden kunstgress.

Kostnader tiltak – Skedsmo Stadion
Kostnader, snødeponi, sluser spillere og maskiner,
Kunsgress i skråninger mm.:
Kr 1.770.000.
I tillegg så gjenstår det arbeid for ca kr 200.000
Dvs en totalkostnad avrundet til 2 mill kr.. MEN:
Snødeponi, gravd ut i skråning

Sluse for spillere, masking og utstyr – 2 stk

Rister inn til garderober mm..
Kunstgress i skråning

Skedsmo Stadion
Total kostnad kr 2.000.000
To 11-er baner og en 7-er bane
Dvs 2,5 bane

Kostnad pr 11-er: Kr 800.000

Garantier

I tillegg til generelle garantier:
Krev minimum 5 års funksjonsgaranti. Ved tvil om spillegenskaper etter 5 år
Ta test hvor resultatet skal være innenfor kravene. Eventuelt ikke
avviker mer enn +/- 10% (som FIFA lab test)

Utvelgelseskriterier
Utdrag fra vår Standard Anbudsbeskrivelse

-

-

-

Pris (Tilbudssum, korrigert for eventuelle regnefeil og/eller
forbehold og valutareguleringer. Evt. finansieringsløsning for
forskuttering av spillemidler vil bli vurdert innenfor dette
punkt. Evt. tilbud på vedlikeholdsutstyr vil også bli vurdert). (
%)
•
Tekniske forhold (Jf. vedlegg 1. Brukeranbefalinger fra
spillergruppen vil også bli vurdert under dette punkt). ( %)
•
Mobiliseringstid og utførelsestid. ( %)
•
Prosjekt- og serviceorganisasjon. Responstid
reklamasjoner. KS- opplegg.
• ( Vurderingen vil være tilbudt løsning samt
referanser på hvordan dette er blitt løst ved
tidligere anledninger på andre prosjekter) ( %)
•
Miljøprofil ( %)
•
Garantert levetid/Garantier ( %)

Anbefaling
Vurder om hva som skal være med fra vår standard, i
tillegg til følgende anbefaling:
• Spillegenskaper og kvalitet. FIFA Q gir ekstra poeng.
Vurdering av testresultater – ikke bare bestått test
• Under miljøprofil, CO2 avtrykk beregning
• Garanti: 5 års garanti på testresultater. Kan ta test etter
5 år hvor resultatet skal være innenfor kravene.
Eventuelt ikke avviker mer enn +/- 10%
• Levetidskostnader.
• Referanser

