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Tjensvoll fra grus til kunstgress - Forprosjekt 
 
Forslag til vedtak: 
 
Forprosjekt til kunstgressbanen på Tjensvoll godkjennes innenfor en kostnadsramme på 
3,66 MNOK. 
 
Tjensvoll kunstgressbane gjennomføres våren 2022 og fullfinansieres med 1,66 MNOK ved 
omfordeling av midler innenfor programområdet «rehabilitering av kunstgressbaner».  
 
 
 
 

Sammendrag 
Det er utarbeidet et forprosjekt for Tjensvoll kunstgressbane. Nedenfor beskrives plan, 
kostnadsoverslag og framdrift.  
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Tjensvoll fra grus til kunstgress - Forprosjekt 
 

Bakgrunn for saken 
I årsprogrammet for Idrett og utemiljø er det i 2021 avsatt 0,6 MNOK og 1,4 MNOK i 2022 til 
omlegging av Tjensvoll grusbane til kunstgress uten ifyll. 
 

Fakta 
Det er utarbeidet et forprosjekt på en 7- er bane med spilleflate 40x60m, kunstgressflate 
44x64m, på Tjensvoll. Kunstgress systemet installeres med støtdempingspad iht. nordisk 
standard med sandifyll.  
 
Banen skal etableres på eksisterende grusbane i omtrent samme høyde som følger dagens 
terrengforhold. For å kunne etablere sikkerhetssone må det gjøres en mindre utvidelse 
dagens areal. 
 
Rundt banen etableres det en asfaltstripe som er del av sikkerhetssone og samtidig opphold 
og oppstillingsareal. På nordsiden, mellom lysmastene, etableres det noen sittebenker. 
Ved siden av vedlikeholdsadkomsten er det planlagt sykkelparkering og en avfallsbeholder. 
Gjerde rundt banen trappes opp fra 1,20m på langsiden, videre med 2m rundt hjørnet, til 4m 
bak målene. Det er sluser på alle sider. Belysning skal etableres innenfor gjerdet.  
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Vurdering 
Finansiering: 
Prosjekt Tjensvoll kunstgressbane summeres til 3,66 MNOK brutto. Det er avsatt 2 MNOK 
for å etablere banen.  
Banen er underfinansiert med 1,66 MNOK iht. kostnadsoverslag. 
 
Spillemidler kan forventes 1,15 MNOK (inkl. flombelysning) etter at anlegget er ferdig.  
 
Fremdrift: 
Tjensvoll kunstgressbane legges ut på anbud første kvartal 2022 og anleggsarbeidet starter 
andre kvartal 2022. Ferdigstilling før sommerferie 2022.  
 

Konklusjon 
Direktøren anbefaler forprosjektet for kunstgressbane på Tjensvoll innenfor en 
kostnadsramme brutto på 3,66 MNOK.  
 
Direktøren legger til grunn at prosjektet gjennomføres i løpet av 2022, og fullfinansieres 
med 1,66 MNOK ved omfordeling av midler innenfor programområdet «rehabilitering av 
kunstgressbaner».  
 
 
 
Leidulf Skjørestad Kurt Idland 
Direktør, BMU park og veisjef 
 
 
  
 
 Falk Weihs   

saksbehandler 
 
Vedlegg: 
Kostnadsoverslag 
Tjensvoll Tegninger 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
 


	Sammendrag
	Bakgrunn for saken
	Fakta
	Vurdering
	Konklusjon

