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2 uvildige konsulenter

Karin Norman
Hortonom, sygdomme

Asbjørn Nyholt
Hortonom, græskonsulent

➢Rådgivning 

• Stadions, Boldbaner, Golf

• Græspleje, analyser, hotline

➢Projekt Bedre Baner
for Divisionsforeningen

➢Landsorganisationer
Groundsmen og grenkeepere

➢STERF: Advisory committee
Koordinator for forskningens 
praktiske anvendelse



Drift af banevarme

➢13.00-13.45 Banevarme -dataopsamling 2016
ved Asbjørn Nyholt

➢14.00-14.45 Erfaringer og diskussion
Lyngby Stadion, ved Lars Olsen

Aalborg Stadion, ved John Larsen

Hobro Stadion, ved Jes Lund Christensen

➢15.00-15.45 Nedtrækning af varmeslanger
i eksistensen bane ved Holger Boesen, Skive 

➢17.00 Generalforsamling



Banevarme

Primært af hensyn til spillet



Jordtemperatur
°C i 10 cm dybde

Januar 3,6

Februar 3,5

Marts 2,9

April 4,5

Maj 8,8

Juni 11,3

Juli 15,1

August 15,6

September 14,7

Oktober 12,0

November 8,9

December 5,9

Hvad begrænser 

græssets vækst?

➢ Sen vinter: 

Mørke og kulde

➢ Tidligt forår: Kulde 

➢ Højsommer: Tørke

➢ Efterår: Mørke



Hensynet til græsset

➢Efteråret
• Brug banevarmen 

så lidt som muligt

➢Efter sidste kamp
• Lad naturen råde

➢Foråret
• 8-14 dage inden først kamp

• Godt for græsset frem til april, 
men er det prisen værd?



Banevarme - varmeslanger

Kraftvarmeværk
laver strøm og varme

Teknikrum med varmeveksler

Tilførsel af varme til banen styres 
af termostater i vækstlag og i 

vandet i varmeslanger



Energikilde
➢Fjernvarme

• Returvand kan udnyttes ned til 10°C

• Betaler pr. m3 eller MWh?

• Pris GNS 46,5 øre /kWh

➢El
• Afgifter

• Hurtig responstid 
og fleksibel styring

➢Jordvarme / Gas



Overvejelser inden anlæg!
Hvad skal anlægget kunne?

1) Zoner til sol og skygge

2) Hvilken energikilde?

3) Returvand - eget eller andres 

4) Anlægssum - billig drift 

5) Billig frostsikring

6) Krav om bæredygtige energi?

7) Er dræning og vækstlag godt nok? 

8) Er 1-2 aflysninger over 3 år ok?

9) Service og vedligehold



Data banevarme 2016

➢Spørgeskema til stadionejere
• Superligaen (11 af 14 mulige)

• 1. division (11 af 12 mulige)

• 2. division (stikprøve)

➢Samtaler med 
• Leverandører

• Rådgivere

• Groundsmen 



Opsummering - priser
➢Anlægsudgift

• 1,5-1,8 mio. DKR for varmeslanger eller elkabler
Uden bygning af rum til teknik  

➢Driftsudgifter pr. år
• 120.000-500.000 DKR

• Typisk 120-250.000 DKR/år

• 70-100 dage/år med varme (3 besvarelser)

➢Enhedspriser
• 40-54 øre pr. kWh for energien ved fjernvarme

➢Hvem betaler (superligaen)
• Stadionejer: 2/3 af stadions

• Klubben: 1/3 af stadions

• Deleordning: 1 stadion



Aktører – leverandører

➢Rådgivere
• Orbicon,  Aalborg

• Sloth Møller, Sønderborg

➢Entreprenører
• Dan Jord A/S

• Karise Anlæg & Byg A/S

• Danregn A/S

➢Teknikdelen
• Flere aktører 



Erfaringer

Varmeslanger

➢Mest brugte løsning
• Danmark, Norge, Sverige, 

Tyskland, Østrig (og UK)

➢Energikilde
• Danmark og Sverige: 

Fjernvarme 

• Norge fra olie til grøn 
energi

• Østrig billig russisk gas

➢Vand i Danmark

➢Med frostvæske
i Tyskland og Sverige

Elkabler

➢Silkeborg ‘meget tilfredse’

➢Norge ‘skandale’

➢Sverige 
‘ingen god erfaringer’

➢Farum - kunstgræs
• Primære valg til kunstgræs

• Udvikling og tests



Beredskabsplan – ‘snerydning’

➢Hvad gør I når sneen kommer?

➢Har I langt en plan?

➢Hvem kender til planen?



Samtaler med Herning

1. Følere i sol og  skyg 10 cm ned

2. 1oC i solen – pumpe i gang

3. 0,5o ved udløb fra banen - varme på

4. 10-15 cm frost ved sæsonstart

5. Styrer efter 8o i 10 cm (undtagelse12o)

6. Ca. en uge inden de 8o opnås

7. Temperatur i fremløbet 18o (-26o)

8. Meget kold – fortsat skorpet

9. Varmer ekstra med udsigt til kold 
kampdag



Fif efter samtaler med groundsmen

1. Sidder følerne de rigtige steder?
• Følere skal flyttes med op!

• De kolde hjørner med

2. Kan vejrudsigten indbygges? 

3. Fyr mindre ’for en sikkerheds skyld’

4. Før logbog – del erfaringer 

5. Hvem har ansvaret?

6. Hjælp fra vækstdug



Vækstdug



Isoleringsduge



Varmeblæsere

http://www.matchsaver.com/



Spørgsmål?
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Del 5 gode råd 

➢Beredskabsplan – snerydning

➢Brug af banevarme


