8. ANLÄGGNING

8:1 GREENUPPBYGGNAD
Hur skyddas green mot slitage? I första
hand skall hålen flyttas varannan/varje
dag så att punktslitage undviks. Tänk på
balanserad teemarkering. Placering av en
green bör vara i sådant läge att den ligger
på ett öppet och luftigt ställe. Det är viktigare att greenen kan få morgonsol än
eftermiddagssol.
8:1:2 PLACERING

Placera green på sådant ställe att luft och
solljus positivt kan påverka kvalitén på
greenytan.
8:1:3 UTFORMNING

Man skall ha minst 6 olika hålplaceringar
per green. Tänk på att inte bygga green
med för stora onduleringar och för snäva
svängar i greenens utformning då detta

orsakar slitageskador på greenytan. Tänk
också på att klipparen skall kunna vända
utanför green och att andra maskiner,
såsom luftare, dressare, skall kunna
komma upp på green.
8:1:4 SPECIFIKATION FÖR
GREENUPBYGGNAD

Specifikationen bygger på forskningsresultat från USGA Green Section (United
States Golf Association) och som publicerades första gången under 60-talet. Nya
forskningsresultat tillkommer fortlöpande
och en uppdatering av greenuppbyggnadsspecifikationen sker därför regelbundet. Många greener runt om i världen har
byggts enligt denna specifikation med ett
mycket gott resultat och fungerar enligt
mycket högt ställda krav. Man bör särskilt observera att endast små avsteg
innebär att funktionen kan ändras på ett
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dramatiskt sätt och man kan inte nog
understryka vikten av noggrannhet vid
en så långsiktig investering som byggnation av nya greener innebär.

eller svacka som medför att vatten samlas
i ytan utan att kunna rinna av medför
vanligen skador såsom dålig gräsväxt,
isbränna, utvintringsskador.

Funktionsprincip:
Hela funktionsprincipen bygger på att
åstadkomma ett så kallat ”hängande vattenbord”, Det vill säga att sammansättningen av växtbäddsmaterialet skal möjliggöra att tillräckligt med växttillgängligt
vatten hålls kvar och överskottsvatten
dräneras bort, vilket kommer att medföra
ett optimalt förhållande för gräset av
vatten, material och porvolym

Greenbotten

Ondulering av greenbotten måste ske så
att denna helt följer den tänkta färdiga
greenytan, vilket innebär att växtbäddslager och dräneringslager måste vara lika
tjockt över hela greenen. Vattenförhållandena i växtbädden kan annars komma
att variera. För att undvika sättningar får
endast ren mineraljord finnas under
greenen.

Ytavrinning

Dränering

En varm växtplats, med god ytavrinning,
ska eftersträvas, det vill säga greenområdet bör ligga något högre än den närmaste omgivande terrängen och där god
luftväxling kan ske. Greenbotten måste
även vara så utformad att inget vatten
blir stående kvar mellan dräneringsledningarna. Man bör också undvika att
ytvatten rinner ner mot foregreen eller
mot ”ingången” till greenen. Sättning

Dräneringsgravar grävs 15–20 cm djupt i
greenbotten och läggs i ett fiskbens- eller
grillmönster med fem meter cc över hela
greenen. Läs mer i kapitel 7 – Dränering.
Dräneringsgrus

När dräneringsrören är på plats läggs ett
10 cm tjockt dräneringslager över hela
greenbotten. Dräneringsgruset skall ha
en fraktion som texturkurvan nedan.
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Generellt gäller att skillnaden, i partikelstorleken mellan växtbäddslagret och
dräneringslagret, inte får vara för stor
eller för liten, dels för att undvika att finpartiklar transporteras ner i dräneringslagret och dels för att ha en tillräckligt stor
skillnad mellan lagren så att man åstadkommer ett så kallat ”hängande vattenbord”. (Se 8:1:5 Rekommendationer för
partikelstorlek)
Från minst en green bör dräneringen
läggas så att man lätt kan hålla uppsikt

över hur mycket och när det rinner vatten
ur greendräneringen. Lägg därför en ledning från green till en inspektionsbrunn
där vatten kan provtas och mätas.
Växtbäddsmaterial

Nu återstår att lägga ut växtbäddsmaterialet ovanpå dräneringsgruset. Detta
material består av en blandning av mineralpartiklar enligt kurvan nedan, organiskt material, som kan ha olika
ursprung, och gödsel. För att lägga ut
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materialet bör man helst använda en
långarmad grävskopa, varefter en erforderlig packning kan ske. Förslagsvis kan
en lätt packning ske med vibroplatta.
Växtbäddsmaterialet cm + 15 cm för att
ha god kontroll på tjockleken och få lagom packning. Genom att packa kan man
undvika sättningar och ojämnheter.
Skalpering vid de första klippningarna
blir annars lätt följden och man bör
använda en singelklippare under den första tidens klippningar.
Sand

Det är av yttersta vikt att sanden är av
rätt specifikation och har rätt mekanisk

vikt och sammansättning enligt kurvan.
Alla partiklar skall helst vara mindre än
en millimeter men några procent upp till
två millimeter kan godkännas. Det är
avgörande för greenens funktion att sanden ligger helt inom kurvan nedan. De
yttre begränsningslinjerna skall ses som
ett absolut maxvärde.
Organiskt material

Till sanden skall organiskt material tillföras som kan ha olika ursprung, till exempel väl humifierad kompost som är tillräckligt torr, kärrtorv med humifieringsgrad på minst sex till åtta eller matjord. I
de fall man använder matjord måste man
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noggrant kontrollera att man fortfarande
ligger innanför texturkurvan eftersom
matjorden kan innehålla en stor andel
mineralpartiklar.
För att det organiska materialet skall
kunna blandas måste det vara mycket
finrivet och någorlunda torrt. I färdigblandat skick skall växtbäddsmaterialet
endast se ”smutsigt” ut. Några större
klumpar eller trådar bör inte förekomma.
Helt avgörande är att det slutliga växtbäddsmaterialet innehåller två till fyra
viktsprocent mull.
Katjonutbyteskapaciteten skall vara i
det färdigblandade materialet sex till sju
mekv./100 g. Oförmultnad bark och
annan oförmultnad humus ska undvikas.
För att erhålla två viktsprocent mull
erfordras som regel 20–30 volymprocent
välförmultnad torv.
Med en inblandning av organiskt
material i växtbädden uppnås en hög
mikrobiologisk aktivitet som är gynnsamt för gräsets utveckling. Till mullen
binds också många näringsämnen som
tillförs med gödsel. Risken för urlakning
av näringsämnen blir mindre om det
finns lagom kvantiteter mull i greenen.
Kalkning

Kalkningsbehovet fastställs genom den
analys av greenmaterial som man skall
göra och som avhandlas längre fram.
Genom analysen får man exakt besked
om kalkning skall utföras och hur mycket
kalk som eventuellt skall tillföras. De
gräsarter som används på greenen föredrar ett pH-värde i storleksordning 5,5–
6,5. Sand med högt karbonatöverskott
skall undvikas.
Gödsling

För att gräset skall växa behövs näringsämnena främst i form av kväve, fosfor
och kalium. Dessutom behövs en lång
rad mikronäringsämnen. Hur mycket av
de olika näringsämnena som man bör
grundgödsla med fastställs av de analyser

som tidigare gjorts på såbäddsmaterialet.
Dröjer det flera veckor mellan utläggningen av såbäddsmaterialen och sådden
bör man välja att grundgödsla enbart
med fosfor eftersom kväve och kalium
har en förmåga att lätt lakas ur. Vid
verksblandning kan man beställa växtbäddsmaterial med fosfor inblandat, vilket är en klar fördel eftersom man får
fosfor fördelad genom hela växtbädden.
Vid övergödsling med fosfor binds
annars gärna fosforn endast till det översta
skiktet.
En nysådd green behöver avsevärt mer
näringsämnen än en etablerad. Det är
inte ovanligt att en green under etableringsfasen behöver dubbel årsgiva i jämförelse med en etablerad.
Detta betyder att man skall ge många
små givor så att tillväxten kan kontrolleras.
I samband med sådd lägg en liten
startgiva av kväve och kalium t.ex. NKgödselmedel, förutsatt att fosfor redan är
inblandat i växtbäddsmaterialet. Anpassa
därefter kväve och kalium efter växtens
behov men tillför inte mer än 0,3 kg per
100 m2 rent kväve/gång på grund av
brännrisk på de unga plantorna. Mikronäringsämnen behöver också tillföras.
Det finns olika gödselmedel som innehåller mikronäringsämnen men även
rena mikronäringsgödselmedel.
Blandning

Blandningen av sand, mull och gödsel
skall ske genom verksblandning, vilket
innebär att blandningen sker i ett blandningsverk. Sådana maskiner finns vid en
del grusgropar eller går bra att hyra. Man
bör undvika att blanda med hjullastare
eller traktor med frontlastare.
Att blanda med jordfräs eller rotorkultivator ger dåligt resultat.
Volymminskning

Vid inblandning av organiskt material
och sand, till exempel fyra delar sand och
en del torv, gör man en volymförlust.
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Resultatet blir cirka 4,5 delar färdig
blandning. Räkna med detta när materialet beställs. Lägg också upp ett förråd av
greenblandning för första och eventuellt
andra årets toppdressning.
Man ska inte använda geotextilduk mellan
dränerings- och växtbäddsskiktet.

första klippningarna bör man använda
singelklippare för att undvika skalperingar och onödigt slitage.
Vid sådd av greener och andra ytor
kan man också använda sig av sprutsådd.
Gräsfröna är då blandade med ett
”näringsklister” bestående av bland
annat cellulosa. Denna metod är mycket
effektiv och ger en jämn groningsbild.

Sådd

Dressning

Greenytan skall avjämnas före sådd. Vid
sådd används en handdriven såmaskin
som sprider jämnt och är inställd för det
frö som skall användas. För frö av olika
storlek bör detta sås var för sig. Så i tre
olika riktningar för att få så jämn spridning som möjligt. Utsädesmängden varierar för art och sort. Rådfråga därför
bankonsulenterna. Direkt efter sådd,
kratta lätt med en handkratta så att gräsfröna får en god markkontakt med
såbädden, alternativt kan en gallervält
som dras i flera olika riktningar användas.
Bevattna så att lagom och jämn fuktighet hålls i råbädden. Under groningsprocessen får fröna aldrig torka. Vid de

Det behövs ofta ett intensivt dressningsprogram under första tiden för att åstadkomma en jämn yta. Dressning på rätt
uppbyggda greener skall alltid ske med
samma textur och samma mullhalt som
greenen är uppbyggd av, för att undvika
att tydliga skikt bildas i växtbädden.

Geotextilduk

Greengräs

Som greengräs finns idag olika alternativ,
t ex krypven, rödven eller en blandning
av rödven och rödsvingel. Det är viktigt
att man köper gräsfrö som är av dokumenterat god kvalitet och testat under
nordiska förhållanden.
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Analys

Med hjälp av analysen kan man få svar
på om ett växtbäddsmaterial och ett dräneringsgrus är lämpligt. Man kan få
mekanisk sammansättning med texturkurva, kemiskanalys med näringsinnehåll samt katjonutbyteskapaciteten. Man
får också svar på mullhalt, karbonatöverskott och pH-värde. Provet bör omfatta
en liter sand och märkas noga. För dräneringsgruset räcker det att man beställer
en analys av den mekaniska sammansättningen med siktkurva. Vid minsta tveksamheter, rådfråga Svenska Golfförbundets bankonsulenter, som står fria från
kommersiella intressen.
8:1:5 REKOMMENDERAD PARTIKELSTORLEK FÖR DRÄNERINGSGRUS I
SANDGREENER

Nedanstående riktlinjer bör följas när det
s.k. mellanlagret, lagret mellan växtbädd
och dräneringsskikt utesluts. Att dessa
riktlinjer följs är en förutsättning för en
korrekt konstruerad och fungerande
green. Följande kriterier är baserade på
praktisk erfarenheter där minst 15% av
de största partiklarna i växtbädden överlappar med 15% av de minsta partiklara
dräneringsgruset Förutom att dräneringslagret behåller en god permeabilitet
erhålls på detta sätt mindre porer i dräneringslagret och en transport av partiklar

från växtbädden till gruset förhindras.
Detta kan också utryckas:
85 vikts-% av partiklarna i växtbädden
är mindre än en viss diameter. Denna
diameter benämns D85(växtbädd). 15
vikts-% av partiklarna i gruset är mindre
än en viss diameter. Denna diametern
benämns D15(grus). För att få en effektiv överlappning i partikelstorlek måste
D15(grus) vara mindre än eller lika med
fem gånger D85(växtbädd).
För att erhålla god permeabilitet i
övergången mellan växtbädden och dräneringsgruset ska D15(grus) vara större
än eller lika med D15(växtbädd). Gruset
ska ha en enhetlighets-koefficient
(GrusD90/GrusD15) som är mindre än
eller lika med 2,5.Det grus som väljs ska
till 100% passera en sikt med maskstorlek
12 mm, max 10 % av gruset ska passera
en sikt med maskstorlek 2 mm och max
5% ska passera en sikt med maskstorlek
1mm.

8:2 TEEUPPBYGGNAD
8:2:1 SPECIFIKATION
FÖR TEEUPPBYGGNAD

För att åstadkomma tee som skall tåla
mycket slitage och ha en god kvalitet
gäller samma rekommendationer som
för greenuppbyggnad.
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8:2:2 TEEYTOR (UTSLAGSPLATSER)

Utslagsplatserna hör till de områden på
en golfbana som är utsatt för mest slitage.
Det är därför viktigt att man får tillräckligt stora ytor. För par 4 och 5 hålen får
300 m2 anses vara absolut minimiyta. På
par 3 hålen behöver ytan vara minst
dubbelt så stor som på par 4 och 5 hålen.
Slitaget blir mycket större på par 3 hålen,
då många spelare här slår ut med järnklubba och i samband med detta slår
upp grästorvor.
På första hålet, som vanligtvis är ett
par 4 eller 5 hål, behövs det också en stor
teeyta. Anledningen till detta är att här
blir det ett stort tramp då spelare står och
väntar på att få slå ut. 5–600 m2 får anses
som en minimiyta på första hålet. Är första hålet ett par 3 hål behöver ytan vara
ännu större.

golfspelaren. Genom ändrade klipprutiner går det lätt att skapa separata teeytor.
8:2:5 SLITAGE

Hur skyddas tees mot slitage? I första
hand skall teemarkeringarna flyttas varje
dag så att punktslitage undviks. Tänk på
balanserad hålplacering. Dressa och
hjälpså ofta, veckovis.
Bänkar, lågväxande häckar, slipers,
telefonstolpar samt plastkättingar är
några exempel på bra alternativ till
avstängningar i syfte att skydda tee från
alltför stort slitage. Tänk på att dessa ej
ska försvåra skötseln
Avstängningsanordningar bör i största
möjliga grad smälta in i naturen.
Uppsatta avstängningar måste respekteras av golfspelarna.
8:2:6 MATTRAM

8:2:3 PLACERING

Placera tee på sådant ställe att luft och
solljus positivt kan påverka kvalitén på
teeytan.
8:2:4 UTFORMNING

Alternativa utslagsplatser röner idag stor
uppskattning. Att ge banansvariga personer möjlighet att flytta markeringskulorna till höger eller vänster, bakåt eller
framåt ger många nya erfarenheter för

Förslag till mattram för egen tillverkning.
Följande skall observeras;
A. Plattformsbräderna i spelriktningen.
B. Kantlist endast på tre sidor.
C.Tryckimpregnerat virke.
D. Mattorna hålles på plats med tre st.
storskalliga spik i sin bakre kant. Därmed åker ej mattan fram och man kan
dessutom tömma den, vända upp för
torkning samt rensa under.
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8:3 BUNKERKONSTRUKTION
8:3:1 SAND

Kraven på en bra bunkersand är följande.
Sanden skall,
• vara genomsläpplig, vilket betyder att
ett störtregn skall dräneras bort på ca
15 minuter.
• ha en bra rasvinkel, dvs. den skall ligga
kvar på branta lutningar, efter det att
den krattats mot bunkerns ramkant.
• vara lös och ”fluffig” trots intensiv
nederbörd skall den vara behaglig och
”riktig” att skära igenom med klubban
vid ett bunkerslag. Den bör inte vara så
lös att bollen försvinner eller göms i
sanden.
• vara okänslig för hård vind, vilket innebär att den inte blåser bort eller skiktas
vid t.ex. storm.

• ej innehålla småsten, då dessa kan skada
klippmaskinen om de blir uppslagna på
green. Greenklippningsaggregaten kan
skadas.
• färgmässigt skall sanden smälta in i
naturen.
• i fraktionsstorlek motsvara dressanden
för greener, dvs. 0,2–1,0 mm.
Sanden rekommenderas vara av sådan
kvalitet att den endast fordrar ett minimum av underhåll och därigenom minskar behovet av fräsning, omgrävning,
djupkrattning samt påfyllning. Pröva
sanden ett par månader innan ett större
parti inköpes.
Observera att ett så relativt tunt lager
sand som 5–8 cm kräver hög skötsel,
med återkommande påfyllningar. Om
sanden är av ”rätt” kvalité och har en
hög packningsbenägenhet, kan ett tjockare lager sand lägas (ca 20 cm) och grunden blir packad men ytan förblir fluffig.
Kontakta SGF:s bankonsulenter.

• bunkersanden skall ha en tjocklek av
5–8 cm.

Siktkurva på kornstorleksdiameter för bunkersand.
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8:3:2 FAIRWAY

En fairwaybunker bör om ej särskilda
spelstrategiska orsaker föreligger vara så
konstruerad att fortsatt spel kan ske i
tänkt spelriktning. Undvik därför höga
bunkrar i spelriktningen. Fairwaybunkrar bör placeras i semiruff.
Bunkrar måste alltid dräneras så att
tillfredställande vattenavgång sker.
Gräsbunker

Ett alternativ till sandbunker är gräsbunker. Gräset i bunkern får inte tillåtas att
växa så kraftigt att bollarna göms i gräset.
Svårigheten med gräsbunker är rationell
gräsklippning.
8:3:3 UPPBYGGNAD

Vid uppbyggnad av en bunker bör man
beakta följande;
• bunkerbotten skall vara slät och
lutande mot sin dränering
• dräneringen skall vara lagd under bunkerbotten. Dräneringsgruset som läggs
runt och ovanför dräneringsröret skall
fyllas upp ”genom” stenmjölet och ha
kontakt med bunkersanden.
• bunkerbotten kan kalkstabiliseras alternativt kan stenmjöl, fraktion 1–4 mm,
användas och komprimeras. OBS!
Fiberduk får ej användas i en
bunkeruppbyggnad, då det är risk för
att duken sätter igen och man får
dräneringsproblem.

8:4 ÖVRIGA SPELYTOR
8:4:1 FAIRWAY

Det är viktigt att spelytor typ fairway är
jämna före sådd. För att få en verkligt
hög kvalitet på fairwayytorna krävs följande;
• om behov föreligger användes växtskyddsmedel. Det underlättar de kommande bearbetningarna och dödar en
del rotogräs.
• plöj (gärna med tiltpackare) eller kör
sönder den gamla grässvålen med
rotorkultivator.
• Bearbeta med sladdharven flera gånger.
Sladdplankan skall arbeta med så
mycket jord att markytan jämnas.
Harvpinnarna skall ställas så grunt som
möjlig. OBS! Harvpinnarna måste
ställas så djup att hjulspår och andra
ojämnheter blir genomarbetade. I de
flest fall krävs någon form av vältning
innan sådden kan ske.
Där tuvtåtel förekommer, är det dubbelt
viktig att använda växtskyddsmedel.
Hjulspår efter tung traktor körd i alltför
fuktig jord kan ge spår i ytan och vålla
mångåriga besvär.
Ojämn bearbetning kan längre fram
resultera i sättningar som kräver jämnande åtgärder.
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Lämpliga jordbearbetningsredskap är:

Krav på en bra såbädd

En såbädd får inte vara så finfördelad att
vinden vid exempelvis torka kan föra
bort fint jordmaterial. En alltför finfördelad jord slammar ofta igen efter ett
häftigt störtregn särskilt om den är dåligt
kalkad samtidigt som risken ökar för
vattenerosion. Såbädden ska vara stenplockad ned till ett djup av minst 10 cm
och gärna ned till hela 30 cm djup.
Under arbetet med att preparera en bra
såbädd för gräset skall följande beaktas.

1. Förmåga att mottaga regn samt
bevattningsvatten
a) Förmåga att motverka avrinning
b) Förmåga att motverka erosion
c) Förmåga att motverka skorpbilning
2. Bromsa luftväxling och avdunstning
3. Leda vatten till groende frön
4. Försörja gräset med näring
5. Möjliggöra störningsfri rotutveckling
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Princip för såbädd (djup i cm)
0–1 cm (mindre fröstorlekar)
– rekommenderas ett idealiskt ytlager
liknas vid sand eller fint grus
2 cm – Obearbetat till strax före sådd
3–4 cm – Rekommenderas ha legat orört
under vår – höst eller höst – vår
Sådjupet är beroende av fröstorleken.
Ytlagret harvas med lätt harv till ca 5
cm djup och vältas med Cambridgevält,
om det bedöms vara alltför poröst eller
kokigt.
Bearbeta inte jorden när den är för
fuktig. Bearbetning före sådd skall resultera i;
• jämn markyta med god anslutning till
utanförliggande områden

då risken för att tyngre frön slungas ut
från spridaren är stor och att man därmed får ojämnt bestånd.
Fröet täcks genom lätt harvning eller
vältning vilket även jämnar till ytan.
Flera typer av frölådor är lämpliga för
gräsfrösådd, såväl handdrivna som traktordragna förekommer.
Såmaskinsmonterad frölåda, traktordragen.
Svårtillgängliga ytor såsom slänter,
ytterområden på golfbanan kan vara svåra
att så med vanliga maskiner. Här kan
sprutsådd vara en lösning.
Blandningen som sprutas ut innehåller;
• gräsfrö (önskad blandning)
• gödselmedel
• bindmedel
• vatten

8:5 TORVNING
Torvning är ett utmärkt sätt att snabbt
etablera en grön yta. Torvning används
främst vid reparation av skador på greener,
foregreens, tees och bunkerkanter.
Skador som kan vara aktuella för torvning är bl.a.

• bekämpa ogräs såväl ett- som fleråriga
• en obearbetad jord avdunstar mer vatten än en bearbetad (minska avdunstningen)
Sådd

Markera med en skiljelinje gränsen mellan
fairway och ruff.
Önskvärt är att man redan från början
har bestämt storleken på fairways såväl
vad gäller gödsling som fairwaysådd.
En bra spridare för sådd av gräsfrö är
konstgödselspridare, typ fläktspridare.
Centrifugalspridare rekommenderas ej
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• oljespill på green
• lösspringande hästar, kor och klövvilt
• sabotage
• felaktig utförd växtskyddsbekämpning
• erosionsskador vid vattenspridare
• skalperingsskador
Oftast kan en torvad yta nyttjas för spel
4–6 veckor efter torvning.
Om möjligt bör man ha två torvodlingar inom banområdet. Ett för greenodling och ett för fairwayodling. Gräsarterna
ska vara desamma som för banan. En
gräsodling ska skötas på samma sätt som
banan i övrigt och den bör få utvecklas
1–2 år innan man börjar ta torv.
Anläggandet av torvodlingarn ska så
långt som möjligt likna den uppbyggnad
som banan i övrigt har.
Torvskärning

Skär ej tjockare torv än 1,5–2,0 cm. Låt ej
rullarna ligga upplagrade mer än en vecka.
Uppskuren, men ej rullad torv, kan ligga
oupprullad längre tid än hoprullad.

Hårt slitna fläckar, exempelvis tees
som omedelbart skall användas för spel,
torvas med tjock torv.
Torvläggning

Underlaget stabiliseras genom vattning
och lätt vältning, använd gärna vibratorplatta i flera riktningar. Före stabilisering
sker, vid behov, grundgödsling och
kalkning. Ytan skall vara väl genomvattnad före torvläggning.
Torven läggs vinkelrätt mot marklutningen och läggs i förband efter tegelstensprincipen.
Efterarbete

Torvade områden dressas, hjälpsås och
vältas samt vattnas rikligt. Det är viktigt
att torven vattnas ofta tills den växt
samman med underlaget. En tumregel
vid vattning av torvade områden är: att
när du tycker att du vattnat mer än nog,
så vattna lika mycket till.
Kontrollera jämnheten efter några
dagar och dressa på nytt för att erhålla
bra jämnhet.
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8:6 SKÖTSEL AV
TRANSPORTVÄGAR

8:7 BYGGNADER – MASKINOCH PERSONALUTRYMMEN

Golfbanearkitekten bör redan på projekteringsstadiet rita in blivande skötselvägar inom golfbaneområdet. Dessa vägaranvänds sedan under byggtiden och
främst då av tunga tranporter.
Skötsel- och transportvägar skall vara
så utformade att man under skötselarbetets gång skall kunna åka igenom banan
utan att i alltför stor utsträckning behöva
nyttja fairways. Härigenom undviks
många problem; jordpackning, dränering, ojämnheter, utvintringsskador etc.

8:7:1 MASKINHALL MED
VERKSTADSYUTRYMME

Vid planeringen av både maskinhall och
verkstad är det viktigt att bestämma både
utrymmesbehovet och inredningen för
den tänkta verksamheten.
Man måste vara förutseende och inte
bara stirra sig blind på dagens behov utan
se vad som krävs om fem eller tio år. Om
maskinhuset, trots allt, byggs enbart för
dagens behov välj då en flexibel lösning,
som möjliggör tillbyggnad i framtiden.
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Hänsyn måste tas till de omgivande
byggnaderna eller den omgivande terrängen. Var noga med att rätt typ av
byggnad uppförs.
I planeringen bör även hänsyn tagas
till vilka transporter som skall kunna ta
sig fram till hallen eller området kring
denna. Runt hallen bör en stor lastbil
obehindrat kunna ta sig fram. Framför
hallen bör finnas en stor fri yta för tillfällig uppställning.
Kan en separat placering ske av
maskinhallen bör, den med hänsyn till
banskötseln, placeras så centralt som
möjligt. Enligt de erfarenheter som finns
idag krävs för normalbehovet på en 18hålsbana samt med hänsyn tagen till
framtiden, en totalyta på ca 400–600 m2.
Maskinhall

”Normalbehovet” är ca 400 m2. Golvet
här liksom i verkstaden skall gjutas i
betong!
Använd tre portar. Sätt portarna på
läsidan. Undvik genomgående trafik, då
detta stjäl onödigt utrymme. Sörj för att
utrymmet är väl ventilerat och att tillräckligt med belysning finns.
Tänk noga igenom vilka maskiner
som skall förvaras, hur stor plats var och
en behöver. Se vidare över vilka maskiner
som skall vara lättåtkomliga. Man skall
inte behöva flytta 2–3 maskiner för att få
ut den rätta.
Det bör finnas avloppsbrunnar på ett
par ställen, varav en bör vara ansluten till
separat oljeavskiljare.
I maskinhallen kan med fördel inredas
ett förvaringsutrymme för växtskyddsmedel. Detta skall vara väl ventilerat och
försett med lås. Råder tveksamhet om
hur detta skall se ut kontakta då Yrkesinspektionen på orten.
Förvaring av drivmedel och oljor sker
mestadels i anslutning till maskinhallen.
Man kan med fördel använda sig av container för förvaringen. Kontakta alltid

brandmyndigheterna innan definitiv placering av containern sker!
Förvaring av gödselmedel och dressgods brukar också ske vid maskinhallen.
Placera dess utrymmen så att de är
lättåtkomliga för långtradare.
Verkstad

Utgör ca 150–200 m2 av totalytan.
Utrymmet skall vara isolerat och uppvärmt. Inredning och utrustning beror
på den målsättning man har för verkstaden, men stabila arbetsbänkar och riktig
belysning hör till de krav man måste ha
för att kunna arbeta rationellt.
Rejäla verktygstavlor för upphängning
av verktygen underlättar arbetet med att
hålla ordning i verkstaden. Flyttbara
verktygsskåp eller vagn, som lätt kan
flyttas till den aktuella arbetsplatsen,
finns.
Utsugsfläkt måste finnas, för att ta
hand om farliga gaser och dammpartiklar vid slipning. Denna bör också ha en
punktutsug, som kan placeras vid den
maskin eller motor som används.
Hänsyn måste tagas till kommunikationen mellan maskinhall och verkstad.
Helst bör en dörr, stor nog för de
mindre maskinerna att passera igenom,
tagas upp i mellanväggen.
En stor port (3,5 m hög och 4,0 m
bred) med gångdörr är bästa lösningen
att utifrån komma in i verkstaden.
I anslutning till verkstaden bör en
spolplatta finnas. Beakta de föreskrifter
som finns för sådana!
Förslag till basutrustning för verkstaden finns längre fram under kapitel 11:2.
Reservdelslager

För att undvika onödiga stillestånd på
maskinerna, rekommenderas ett reservdelslager.
Se kapitel 11:2:4.
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8:7:2 PERSONALUTRYMMEN

Arbetarskyddsstyrelsen har utarbetat
anvisningar för vad som gäller vid byggande av personalutrymmen. Kontakta
dem för vidare information.

8:8 MATERIALUPPLAG
För att minska riskerna för uppblandning av material, ofta dyrt, och för att
upplagminska risken för spill, bör man
anlägga ett antal materialfickor för skilda
typer av material, dressand, matjord,
dräneringsgrus etc. (plansilo).
Fickorna görs lämpligen avlånga och

där bredden är så tilltagen att en lastbil
kan köra in och tömma sin last. Underlaget skall vara hårdgjort – gärna cementerat
– och väggarna kan i sin under del vara
cementerade för att man sedan därpå har
möjlighet att bygga på med löstagbara
plank. Härigenom kan man själv då
reglera höjden på fickorna. Utanför fickorna bör man ha en stor plan som möjliggör framkomligheten för transportfordon.
Att lagra dressand i silo introducerades för golfen 1983. Silon kräver specialfordon för påfyllnad. Sanden är enkel
att hantera vid såväl lastning som vid
dressning. Lagringskapacitet 30 ton.
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Lagring av gödselmedel

8:9 UPPHANDLING

Gödsel i storsäck levereras i säckar om
600 kg. Kalksalpeter och N 28 kan fås i
säckar om 1000 kg. Storsäck hanteras i
allmänhet med hjälp av traktormonterade lyftkrokar.
Att lagra i silo är både bekvämt och
tidsbesparande men kräver förhållandevis höga investeringskostnader. Transport
blir något dyrare då det krävs specialfordon vid påfyllning. Gödselmedel lagrade
i maskinhall skapar onödiga rostproblem.
Vid lagring på pall lägg underlaget rätt
enligt figur nedan.

Upphandling av nyanläggning/ombyggnad av golfbana eller klubbhus är ofta en
komplicerad sak där man saknar erfarenhet. Samtidigt är det mycket viktigt att
saker och ting görs rätt redan från början, eftersom det rör sig om stora summor och senare kan leda till rättsligt
efterspel.
SGF har utarbetat ett exempel på hur
ett underlag för en upphandling kan se ut.
Vid nyanläggning av golfbanor finns
information och hjälp att tillgå hos Bankonsulenten och på SGF.
Hänvisning: Läs mer om anläggning av
golfbana i SGF:s skrift ”Så bygger vi en
golfbana” och Banskötselhandboken
kap 14 och 11.
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8:10 FÖRSLAG
TILL MASKINHALL
(18 och 36 hål)
Förslag till maskinhall (varm och kallförråd) för en 18-håls golfbana. Till detta
förslag bör det komma till ytterligare ett
kallförråd på minst 40x7m för förvaring
av gödning och maskiner såsom traktor
m.m.
Tänk stort och välplanerat i planeringen av maskinhall. Tänk också för
framtida utbyggnad av maskinhall.
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Förslag till utrymmen för
36-håls golfbana:
Varmgaraget – 36m x 14,8m
Kallgaraget – 30m x 14,8m
Personal – 17,5 x 10,5m
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