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Projektbeskrivlse
u Projektet omfatter en 11 mands fodboldbane, 

som også kan anvendes som to 8 mands baner.

u Placeres på nuværende bane 2/3 og læhegn 
mod bane 1/Krydsfelt ryddes. Skaber synlighed 
og åbenhed.

u I tilknytning etableres et mindre materialerum 
med overdækket terrasse og WC.

u Der vil alene være kantafgræsning/lavt hegn. 
Området vil blive oplyst af lysmaster.

u Kunstgræs forbedrer spiloplevelsen, og gør det 
muligt at spille fodbold hele året. 

u Kunstgræsbanen vil være af nyeste kvalitet og 
standard, som belaster miljø mindst muligt. 
Overfladevand udledes til regnvandsbassin 



Motivation

For Kibæk By
• Gode idrætsfaciliteter gør Kibæk attraktiv som by for 

tilflytter
• ”Kibæk halter bagefter som centerby” HF 27/3 2018.
• Kibæk IF kan give tilbage til borgerne som tak for 

opbakning til aktiviteter og stævner
• Geografisk placering i sydlig del af Herning Kommune
• Mulighed for udlejning til omegnsbyer

For Idrætslivet i Kibæk
• Gode rammer for fodbold. Mulighed for at spille hele 

året. 
• Deltagelse og afholdelse af stævner i DBU 

Kunstgræsturneringer
• Flere aktive fodboldspillere
• Frigive halkapacitet til øvrige idrætsgrene
• Skole og SFO vil også kunne anvende banen 

Kunstgræs fordi
• Nyeste generation kunstgræs er mere miljøvenlig 
• Gennemtestet og velkendt teknologi/konstruktion
• Helårs anvendelse

Fordi vi sammen kan vi mere.....
• Herning Kommune vil give væsentlig bidrag til anlæg
• Kibæk Idrætsforening har god økonomi
• Kibæk Idrætsforenings arv fra Gunnar Lyngholm 

afventer netop sådan et projekt at støtte
• Vi har allerede fået gode hal-faciliteter

Kunstgræsbane 
i Kibæk



Kibæk IF Fodbold på græs året rundt…
På vegne af Kibæk IF fodboldafdeling:

u Vi er efter flere års indledende forberedelser, meget tæt på at nå i mål 
med etableringen af en kunstgræsbane i Kibæk. 

u For fodbolden i Kibæk vil det betyde, at vi kan have vores medlemmer ”på 
græs” hele året rundt. I dag er træningsforholdene udendørs fra sent 
efterår til tidligt forår meget vejrafhængige. Nedbør i form af regn og 
frost gør, at banerne bliver meget mudrede eller fryser til. Det giver ikke 
en god træningsoplevelse, og faren for skader er væsentlig større

u Ved etableringen af en kunstgræsbane sikrer vi, at alle de hold som måtte 
ønske det, kan træne igennem hele året uagtet vejrforholdene. Vi kan 
desuden deltage og afholde kampe i DBU kunstgræsturnering 

u Vi håber at kunne tiltrække flere medlemmer, fastholde de nuværende, 
samt fremtidssikre forholdene for de kommende. Det bliver fantastisk!

u Skolen vil også kunne drage nytte af banen. Ved indførslen af den nye 
skolereform, blev idrætten højnet gevaldigt, og med en kunstgræsbane 
kan vi også sikre folkeskoleeleverne gode træningsforhold hele året. Et 
plus til foreningsside, kunne jo være at øget fokus på fodbold i skoletiden, 
ville kaste flere medlemmer af sig til fodbold.



Budget
u Anlægsbudget er baseret på forespørgsler om ca. priser 

samt Herning Kommune og øvrige sparringspartners 
erfaringsbase.

u Projektet udføres et ”kommunalt” projekt, herunder med 
byggestyring og licitationer. 

u Idet projektet forventes udført som ”kommunalt” projekt 
har vi af hensyn til licitationsreglerne ikke mulighed for at 
indhente konkrete tilbud

u Projektet udføres af professionelle aktører, herunder 
anvendes faglig ekspertise fra ekstern part til 
byggestyring. 

u Afhængig af licitationspriser og dialog med lokale aktører 
kan enkelte dele spares væk eller udholdes af det 
kommunale projekt for i stedet at blive udført med 
frivillig arbejdskraft/sponsorat. 

Anlægsbudget ex 
moms.

DKK

Kunstgræs og anlæg 
heraf

2.400.000

Regnvandsbassin 100.000

Hegn og lys 450.000

Materialehus/WC 100.000

Udstyr, maskiner, mål 250.000

Byggerådgivning 200.000

I alt 3.500.000



Finansiering
u Herning Kommune har i budget 2017-2019 afsat DKK 

2.500.000 til Kunstgræsbane i Kibæk. 

u Bidrag for Kibæk Idrætsforening finansieres ved bidrag fra 
egenkapitalen som før bidraget udgør ca. DKK 3,4 mio.

u Bidrag fra Kibæk IF vil afhænge af bidrag fra fonde og 
sponsorater. Bidraget fra Kibæk IF maksimere til DKK 
1.000.000.

u Der vil blive ansøgt relevante fonde og ordninger, samt 
opsøgende sponsorarbejde. Såfremt det lykkedes at 
indsamle yderligere støtte nedbringes Kibæk 
Idrætsforenings bidrag.

u Tilskud til kommunalt projekt medføre gavemoms af alt 
andet end private bidrag. 

Finansieringsplan DKK

Herning Kommune 2.500.000

Kibæk Idrætsforening 800.000

Fonde og sponsorater 300.000

Events, skrabelod mv. 100.000

Gavemoms -200.000

I alt 3.500.000



Miljøhensyn
BANEN

u Arealet bag ved boldbanerne er beskyttet §3 areal, og der 
må således ikke udledes overfladevand fra 
kunstgræsbanen. Der skal således etableres 
regnvandsbassin til overfladevand.

u Herning Kommunes involvering som bygherre sikrer at 
projektet overholder alle miljøkrav. 

u Herning kommune har senest som bygherre i Sunds lavet 
en tilsvarende løsning med regnvandsbassin.

u Selve kunstgræsbanen vil være af nyeste kvalitet og 
miljøstandard, som belaster miljø mindst muligt.

SPILLERE

u EU har i rapport fra marts 2017 erklæret kunstgræsbaner 
for ufarlige. 

u Sørge for at spillere tømmer støvler og ryster tøj efter 
spil på banen. Hjælper også på merrengøring i 
omklædningsrum. 



u Kunstgræsbanen driftes af Kibæk Idrætsforening

u En kunststofbane skal løbende plejes ved rivning og årligt 
tilføres granulat. I vinterperioden kræves der alt efter 
omfang af snefald yderligere pleje med snerydning og 
saltning.

u Den løbende pleje i form af rivning og strigling forventes 
udført af frivillige. I vinterperioden kræves der alt efter 
omfang af snefald yderligere pleje med snerydning og 
saltning.

u Det er Herning Kommunes erfaring pt, at driftstilskuddet 
som gives i form af materialer svarer til forbrug af 
granulat og salt. Driftsbudget er således forsigtig 
estimeret.

u Der er en opgave i at få frivillige mobiliseret og engageret 
i drift af kunstgræsbanen. Der er forventet samlet ca. 200 
arbejdstimer pr år der skal bemandes. (to timer for to 
personer pr. uge)

u Der er forventet levetid af græstæppet på 10-15 år. Der 
arbejdes på model hvor der årligt hensættes et beløb til 
udskiftning heraf. Midler hertil kan skaffes fra 
støtteforening, sponsorkoncept og Kibæk IF mv..

Budget drift DKK
Granulat 40.000
Salt 5.000
Diverse materiale, småreparationer mv 10.000
Forplejning mv frivillige til pleje og drift 10.000

I alt 65.000

Driftstilskud Herning Kommune 23.000
Udlejning, inkl. omklædning 7.000

I alt årlig omkostninger Kibæk IF 35.000

Drift



Tidsplan og Milestones -overordnet

Finansiering

• Herning Kommune – Tilskudt er bevilget 
• Kibæk IF  - Bidrag godkendes i forår 2018 på ekstraordinær generalforsamling
• Fonde – Ansøgninger udarbejdes i forår/sommer 2018. 
• Sponsorater – Opsøgende arbejde i forår/sommer 2018.
• Events – Event for nuværende og tidligere fodboldspillere i Kibæk. Salg af skrabelodder

Projekteringsfasen

• Projekteringsfasen påbegyndes først når Kibæk Idrætsforening har godkendt deres bidrag.
• Udarbejdelse af udbudsmateriale i samarbejde med Herning Kommune og udpeget byggerådgiver
• Afholdelse af licitation og finpudsning projektplan
• Nødvendige godkendelse og tilladelser på plads inden igangsætning.
• Målsætning om at have projekteringsfasen i efteråret 2018

Udførsel

• Anlægsarbejde i vinter 2018 / forår 2019
• Anlægsarbejde skal i mindst muligt omfang forstyrre fodboldsæsonen, og banerne skal være 

tilgængelig i juni ved Kibæk Cup.



Afslutning

Kontaktoplysning på projektgruppen for kunstgræsbanen:

Karsten Nielsen – 31428299 / fodboldformand@kif1900.dk

Niels Langkjær – 51224050 / kasserer@kif1900.dk

Monica Frandsen 

Jonas Lantz

Peder Graversen

Brian Barslund

Denne præsentation omhandler projektet på overordnet niveau. Skulle der være 
brug for uddybende forklaring eller er der spørgsmål i øvrigt, så er 
projektgruppen altid klar til at svare herpå.


