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1. GENERELT OM REHABILITERING AV ANLEGG 

Det kan ytes tilskudd til omfattende rehabiliteringer av anlegg når dette primært vil gi 
større og bedre forhold for aktivitet blant barn og ungdom. Slik omfattende 
rehabilitering kan ofte være like kostbart som nybygg og må sees i sammenheng med 
dette alternativet. Nybygg vil ofte være mer fremtidsrettet og fleksibelt med hensyn til 
de aktiviteter som ønskes/kan foregå i anlegget. Søknadsprosedyre for søknad om 
tilskudd fra spillemidlene, er den samme som for nyanlegg.  
 
Rehabilitering av et idrettsanlegg er en istandsetting av anlegget som skal gi vesentlig 
funksjonell og bruksmessig standardheving i forhold til dagens situasjon. 
Rehabiliteringen vil som regel bety inngrep i anleggets struktur eller utforming for å 
tilpasse det til nye funksjoner og bruksområder 
 
Som hovedregel kan det søkes om tilskudd etter satsene for nyanlegg. Tilskudd til 
utvidelser fastsettes etter særskilt vurdering. 

Generelle bestemmelser 

• Anlegget må være prioritert i den vedtatte kommunale plan for idrett og fysisk 
aktivitet. 

• Planene for rehabilitering skal bygge på en faglig kvalifisert tilstandsrapport som 
gjør rede for tekniske, økonomiske og funksjonelle forhold i anlegget. 

• Vurdering av tilstand og utarbeidelse av tilstandsrapport skal utføres av personer 
med relevant fagkompetanse (for naturgress og bad/svømmehaller er det 
utarbeidet egne tilstandsrapporter, V-0868 og V-0869). 

• Det skal foreligge komplette planer og kostnadsberegninger for hele arbeidet. 
• Grunnlag for å gi tilskudd til rehabilitering av et anlegg skal være utilfredsstillende 

teknisk/økonomisk drift, utilfredsstillende bruksfunksjoner  
og/eller stor bruksslitasje som ikke kan rettes opp ved normalt vedlikehold. 

• Forhold som skyldes feil ved planlegging, utførelse eller manglende vedlikehold fra 
anleggseiers side, gir ikke grunnlag for tilskudd. 

• Forhåndsgodkjenning av planer skal gjøres etter samme regler som for nye anlegg. 
Se nærmere om dette i informasjonsfolderen V-0598 B/N. 
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2. REHABILITERING AV FLERBRUKSHALLER 

Grunnlag 

Grunnlaget for rehabilitering skal være utilfredsstillende teknisk/økonomisk drift, 
utilfredsstillende bruksfunksjoner og/eller stor bruksslitasje som ikke kan rettes opp 
ved normalt vedlikehold. Tilpasning til nye forskrifter er også akseptert som grunnlag 
for rehabilitering. Det gis normalt ikke tilskudd til rehabilitering av anlegg som er 
yngre enn 20 år. 

Målsetting 

Rehabiliteringen skal ta sikte på å oppgradere anlegget til dagens standard. 
Rehabiliteringen skal gi langvarig forbedring av funksjoner og teknisk/økonomisk drift. 

Tilstandsrapport 

For vurdering av rehabiliteringsbehovet skal det utarbeides en tilstandsrapport for 
anlegget. Tilstandsrapporten skal utarbeides av faglig kvalifiserte personer. Rapporten 
skal gi opplysninger om: 
- grunndata for anlegget (eier- og driftsforhold, byggeår, etc.) 
- romdata (funksjoner, arealer) 
- bygningsmessige data (golv-, vegg- og takkonstruksjoner) 
- hallgolv (type, årsmodell, eventuelle funksjonsdata) 
- lysanlegg (lampetype, lysstyrke, jevnhet) 
- skillevegger i hallen 
- varme- og ventilasjonsanlegg (type, kapasitet) 
- sanitæranlegg 
- energikilde, energiforbruk 
- eventuell varmegjenvinning 
- miljøforhold (f.eks. bruk av asbestholdige materialer) 
 
Tilstandsrapporten skal danne grunnlag for å planlegge de tiltak som er nødvendig for å 
få anlegget opp til gjeldende standard og gi en langvarig forbedring av anlegget. 

Plan for rehabilitering 

Det skal gjøres rede for behovet for rehabilitering. Det skal utarbeides en samlet plan 
for alle arbeider som skal gjøres i forbindelse med rehabiliteringen. Planen skal være 
komplett selv om arbeidet skal utføres i atskilte byggetrinn. Planen skal gi nøyaktige 
opplysninger om materialvalg og teknisk utførelse av hvert element i rehabiliterings-
planen. Planen skal utarbeides i henhold til retningslinjer som er gitt i Kultur- og 
kirkedepartementets håndbøker og Norsk Standard 3420. 
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Funksjonskrav 

Ved rehabilitering skal funksjonskravene som stilles til nye haller legges til grunn. Ved 
energiøkonomiseringstiltak skal disse vurderes ut fra en rentabilitetsberegning. 

Kostnadsoverslag 

Det skal utarbeides spesifisert kostnadsoverslag for alle arbeider som inngår i 
rehabiliteringen av anlegget. 

Kvalitetssikring 

Avhengig av omfanget av rehabiliteringen, skal det utføres kvalitetskontroller for de 
enkelte elementer etter et nærmere spesifisert opplegg. 

Begrensning 

Tiltak som defineres som vedlikehold eller tiltak som er nødvendig på grunn av feil i 
prosjekterings-/byggefasen, feil driftsopplegg eller manglende vedlikehold, omfattes 
ikke av tilskuddsordningen. 
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3. REHABILITERING AV IDRETTSGOLV 

Grunnlag 

Grunnlaget for rehabilitering skal være utilfredsstillende bruksfunksjoner og/eller stor 
bruksslitasje som ikke kan rettes opp ved normalt vedlikehold. Tilpasning til nye 
forskrifter er også akseptert som grunnlag for rehabilitering. Det gis normalt ikke 
tilskudd til rehabilitering av anlegg som er yngre enn 10 år. 

Målsetting 

Rehabilitering skal ta sikte på å oppgradere golvet til gjeldende standard og gi en 
langvarig forbedring av golvet. 

Tilstandsrapport 

For vurdering av rehabiliteringsbehovet skal det utarbeides en tilstandsrapport for 
golvet. Tilstandsrapporten skal utarbeides av faglig kvalifiserte personer. 
 
Tilstandsrapporten skal gi opplysninger om: 
• grunndata for bygget (eier- og driftsforhold, byggeår, etc.) 
• hallgolv (type, årsmodell, eventuelle funksjonsdata) 
• golvets bruksområde 
• installasjoner i golvet 
• slitasjeskader, rifter, sår, planhet 
• renhold, vedlikehold 
• eventuelle fuktproblemer 
• eventuelle skader på undergolv, setninger, etc. 
• leverandørens oppfølging av eventuell garanti- og vedlikeholdsansvar. 
 
Tilstandsrapporten skal danne grunnlag for å planlegge de tiltak som er nødvendig for å 
få golvet opp til gjeldende standard og gi en langvarig forbedring av golvet. 

Plan for rehabilitering 

Det skal gjøres rede for behovet for rehabilitering. Det skal utarbeides en plan for 
rehabiliteringen av golvet med oppgave over alle arbeider som skal gjøres i forbindelse 
med rehabiliteringen. Planene skal utarbeides i henhold til retningslinjer som er gitt i 
Kultur- og kirkedepartementets håndbøker og Norsk Standard 3420. 

Funksjonskrav 

Ved rehabilitering skal funksjonskravene for nye golv, med hensyn til golvets målbare 
egenskaper (friksjon, støtdemping, deformasjon, ballsprett, etc.), legges til grunn. 
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Kostnadsoverslag 

Det skal utarbeides spesifisert kostnadsoverslag for alle arbeider som inngår i 
rehabiliteringen av golvet. 

Omfang 

Eksempler på tiltak som rehabilitering kan omfatte: 
• nytt bærelag/avrettingslag 
• nytt undergolv 
• nytt idrettsgolv inklusiv oppmerking 
• nye fundamenter for forankringshylser i golvet (for ballspill og for turnutstyr) 
• nye installasjoner i golvet (turngrop, hoppegrop, stavkasse, satsplanker, 

overdekkingselementer, trekkummer, etc.) 
 
Dersom det eksisterende golvet inngår, helt eller delvis, i den nye konstruksjonen, må 
det ved forhåndstesting dokumenteres at den valgte løsning vil tilfredsstille 
funksjonskravene som stilles. 

Kvalitetskontroll 

Idrettsgolvets målbare egenskaper (friksjon, støtdemping, deformasjon, ballsprett, etc.) 
skal være laboratorietestet. Etter legging skal idrettsgolvets målbare egenskaper testes 
på stedet. Garanti- og vedlikeholdsbestemmelsene i "Standard anbudsbeskrivelse for 
idrettsgolv", V-0855B skal gjelde. 

Begrensning 

Normalt skal golvet være min. 10 år for å få spillemidler til rehabilitering. Arbeider som 
inngår i et normalt vedlikeholdsarbeid for å opprettholde kvaliteten på golvet (f.eks. 
lakkering av parkettgolv), reparasjon av sårskader/bruddskader og utbedringer som 
skyldes feil driftsopplegg regnes ikke som rehabilitering. Tiltak som er nødvendig på 
grunn av feil i prosjekterings-/byggefasen omfattes normalt heller ikke av 
tilskuddsordningen. 
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4. REHABILITERING AV BADE- OG SVØMMEANLEGG 

Grunnlag 

Grunnlaget for rehabilitering skal være utilfredsstillende teknisk/økonomisk drift, 
utilfredsstillende bruksfunksjoner og/eller stor bruksslitasje som ikke kan rettes opp 
ved normalt vedlikehold. Tilpasning til nye forskrifter er også akseptert som grunnlag 
for rehabilitering. Det gis normalt ikke tilskudd til rehabilitering av anlegg som er 
yngre enn 20 år. 

Målsetting 

Rehabiliteringen skal ta sikte på å oppgradere anlegget til dagens standard. 
Rehabiliteringen skal gi langvarig forbedring av funksjoner og teknisk/økonomisk drift. 

Tilstandsrapport 

For vurdering av rehabiliteringsbehovet skal det utarbeides en tilstandsrapport for 
anlegget. Tilstandsrapporten skal utarbeides av faglig kvalifiserte personer. Det skal 
brukes spesielt utarbeidet rapportskjema (V-0869). 
 
Tilstandsrapporten skal gi opplysninger om: 
• grunndata for anlegget (eier- og driftsforhold, byggeår, etc.) 
• romdata (funksjoner, arealer) 
• bygningsmessige data (golv-, vegg- og takkonstruksjoner) 
• bassengkonstruksjon 
• renseanlegg (type, kapasitet) 
• operativ vanntemperatur, operativ lufttemperatur, luftfuktighet 
• varme- og ventilasjonsanlegg (type, kapasitet) 
• sanitæranlegg 
• energikilde og energiforbruk 
• eventuell varmegjenvinningsanlegg/avfuktningsanlegg 
• miljøforhold (f.eks. bruk av asbestholdige materialer ). 
 
Tilstandsrapporten skal danne grunnlag for å planlegge de tiltak som er nødvendig for å 
få anlegget opp til gjeldende standard og gi en langvarig forbedring av anlegget. 

Plan for rehabilitering 

Det skal gjøres rede for behovet for rehabilitering. Det skal utarbeides en samlet plan 
for alle arbeider som skal gjøres i forbindelse med rehabiliteringen. Planen skal være 
komplett selv om arbeidet skal utføres i atskilte byggetrinn. Planen skal gi nøyaktige 
opplysninger om materialutvalg og teknisk utførelse av hvert enkelt element i 
rehabiliteringsplanen. Planen skal utarbeides i henhold til retningslinjer som er gitt i 
Kultur- og kirkedepartementets håndbøker og Norsk Standard. 
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Funksjonskrav 

Ved rehabilitering skal funksjonskravene for nye haller legges til grunn. Ved 
energiøkonomiseringstiltak skal disse vurderes ut fra en rentabiliteringsberegning. 

Kostnadsoverslag 

Det skal utarbeides spesifisert kostnadsoverslag for alle arbeider som inngår i 
rehabiliteringen av hallen. 

Omfang 

Eksempler på tiltak som rehabilitering kan omfatte: 
• ombygging av garderobeanlegg (omkledning, dusj, toalett) for å bedre funksjonene 
• utvidelse av aktivitetstilbudet i anlegget ved fysiske endringer 
• tiltak for bedret komfort (høyere vann- og lufttemperatur) 
• ombygging av renseanlegget av tekniske og/eller miljømessige grunner 
• ombygging av ventilasjonssystemet dersom anlegget ikke tilfredsstiller dagens krav 
• installasjon av avfuktningsanlegg 
• installasjon av aktivt sikkerhets- og overvåkningsutstyr 
• energiøkonomiseringstiltak (alternativ energikilde, varmepumpe, installasjon av 

varmegjenvinningssystem, installasjon av automatiske styringssystemer, 
bassengovertrekk, vannbesparende dusjhoder, tilleggsisolasjon i vegger og tak, 
skifting til flerlagsglass og reduksjon av vindusflater.) 

Kvalitetssikring 

Avhengig av omfanget av rehabiliteringen, skal det utføres kvalitetskontroller for de 
enkelte elementer etter et nærmere spesifisert opplegg. 

Begrensning 

Tiltak som defineres som vedlikehold eller tiltak som er nødvendig på grunn av feil i 
prosjekterings-/byggefasen, feil driftsopplegg eller manglende vedlikehold, omfattes 
ikke av rehabiliteringsordningen. 
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RK REHABILITERING AV GRUSBANER=

Grunnlag 

Grunnlaget for rehabilitering skal være utilfredsstillende bruksfunksjoner og/eller stor 
bruksslitasje som ikke kan rettes opp ved normalt vedlikehold. Banen må normalt være 
minst 10 år før det kan søkes om tilskudd til rehabilitering. 

Målsetting 

Rehabiliteringen skal ta sikte på å oppgradere anlegget til gjeldende standard, og gi en 
langvarig forbedring av banen. 

Tilstandsrapport 

For vurdering av rehabiliteringsbehovet skal det utarbeides en tilstandsrapport for 
anlegget. Tilstandsrapporten skal utarbeides av faglig kvalifiserte personer. 
 
Tilstandsrapporten skal gi opplysninger om: 
• grunndata for banen (eier- og driftsforhold, byggeår, etc.) 
• klimatiske forhold 
• grunnforhold 
• banens oppbygging 
• dreneringssystem 
• banens jevnhet 
• tekniske installasjoner (vanningsanlegg og lysanlegg). 
 
Tilstandsrapporten skal danne grunnlag for å planlegge de tiltak som er nødvendig for å 
få anlegget opp til gjeldende standard og gi en langvarig forbedring av dem. 

Plan for rehabilitering 

Det skal gjøres rede for behovet for rehabilitering. Det skal utarbeides en samlet plan 
for alle arbeider som skal gjøres i forbindelse med rehabiliteringen. Planen skal være 
komplett selv om arbeidet skal utføres i atskilte byggetrinn. Planen skal gi nøyaktige 
opplysninger om materialutvalg og teknisk utførelse av hvert enkelt element i 
rehabiliteringsplanen. Planen skal utarbeides i henhold til retningslinjer som er gitt i 
Kultur- og kirkedepartementets håndbøker og Norsk Standard 3420. 

Kostnadsoverslag 

Det skal utarbeides spesifisert kostnadsoverslag for alle arbeider som inngår i 
rehabiliteringen av banen. 
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Omfang 

Eksempler på tiltak som rehabilitering kan omfatte: 
• nytt dreneringssystem 
• nytt filterlag 
• nytt forsterkningslag 
• nytt bærelag 
• nytt toppdekke 
• nytt vanningsanlegg (skjult anlegg) 
• nytt lysanlegg. 

Kvalitetssikring 

Avhengig av omfanget av rehabiliteringen, skal en eller flere av følgende 
kvalitetskontroller gjennomføres: 
• når gravearbeidene er ferdig, ledningsarbeidene pågår og fyllingsarbeidene er 

startet 
• når forsterkningslag og bærelag er lagt ut 
• når toppdekket er lagt ut. 

Begrensning 

Tiltak som defineres som normalt vedlikehold for å opprettholde kvaliteten på 
grusbaner, (f.eks. etterfylling og avretting av toppdekke, reparasjon av hull og 
lignende) eller tiltak som er nødvendig på grunn av feil i prosjekterings-/byggefasen, 
feil driftsopplegg eller manglende vedlikehold, omfattes ikke av 
rehabiliteringsordningen. 
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6. REHABILITERING AV NATURGRESSBANER 

Grunnlag 

Grunnlaget for rehabilitering skal være utilfredsstillende bruksfunksjoner og/eller stor 
bruksslitasje som ikke kan rettes opp ved normalt vedlikehold. Banen må normalt være 
minst 10 år gammel før det kan søkes tilskudd til rehabilitering. 

Målsetting 

Rehabiliteringen skal ta sikte på å oppgradere anlegget til gjeldende standard og gi en 
langvarig forbedring av banen. 

Tilstandsrapport 

For vurdering av rehabiliteringsbehovet skal det utarbeidet en tilstandsrapport for 
anlegget. Tilstandsrapporten skal utarbeides av faglig kvalifiserte personer.  
 
Tilstandsrapporten skal gi opplysninger om: 
• grunndata for banen (eier- og driftsforhold, byggeår, etc.) 
• klimatiske forhold 
• grunnforhold 
• banens oppbygging 
• vekstmassens sammensetning 
• dreneringssystem 
• gressart/gressdekning 
• banens jevnhet 
• tekniske installasjoner (vanningsanlegg og lysanlegg) 
 
Tilstandsrapporten skal danne grunnlag for å planlegge de tiltak som er nødvendig for å 
få anlegget opp til gjeldende standard og gi en langvarig forbedring av banen. 

Plan for rehabilitering 

Det skal gjøres rede for behovet for rehabilitering. Det skal utarbeides en samlet plan 
for alle arbeider som skal gjøres i forbindelse med rehabiliteringen. Planen skal være 
komplett selv om arbeidet skal utføres i atskilte byggetrinn. Planen skal gi nøyaktige 
opplysninger om materialutvalg og teknisk utførelse av hvert enkelt element i 
rehabiliteringsplanen. Planen skal utarbeides i henhold til retningslinjer som er gitt i 
Kultur- og kirkedepartementets håndbøker og Norsk Standard 3420. 

Kostnadsoverslag 

Det skal utarbeides spesifisert kostnadsoverslag for alle arbeider som inngår i 
rehabiliteringen av banen. 
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Omfang 

Eksempler på tiltak som rehabilitering kan omfatte: 
• nytt dreneringssystem 
• nytt drenslag 
• nytt vekstlag 
• ny gressetablering  
• automatisk vanningsanlegg 
• resirkuleringsanlegg for drensvann 
• nytt lysanlegg 
 
I visse tilfeller vil dyp slissedrenering kunne godkjennes som rehabilitering, dersom 
tilstandsrapporten viser at dette vil være en tilfredsstillende løsning for å gjenopprette 
banens funksjonsegenskaper. 

Kvalitetssikring 

Avhengig av omfanget av rehabiliteringen, skal en eller flere av følgende 
kvalitetskontroller gjennomføres: 
• når gravearbeidene er ferdig, ledningsarbeidene pågår og fyllingsarbeidene er 

startet 
• når vekstlaget er lagt ut (før tilsåing) 
• ved ferdigbefaring etter to gangers klipping av gresset. 
 
Kontrollene skal være de samme som utføres ved nyanlegg av naturgressbaner. 

Begrensning 

Tiltak som defineres som vedlikehold omfattes ikke rehabiliteringsordningen. 
Dette gjelder bl.a.: 
• vertikalskjær 
• grunn slissedrenering 
• lufting 
• toppdressing 
• reparasjonssåing 
 
Tiltak som er nødvendig på grunn av feil i prosjekterings-/byggefasen, feil driftsopplegg 
eller manglende vedlikehold, omfattes ikke av rehabiliteringsordningen. 
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7. REHABILITERING AV KUNSTGRESSBANER 

Grunnlag 

Grunnlaget for rehabilitering skal være utilfredsstillende bruksfunksjoner og/eller stor 
bruksslitasje som ikke kan rettes opp ved normalt vedlikehold. Banen må normalt være 
minst 10 år før det kan søkes om tilskudd til rehabilitering. 

Målsetting 

Rehabiliteringen skal ta sikte på å oppgradere anlegget til gjeldende standard og gi en 
langvarig forbedring av banen. 

Tilstandsrapport 

For vurdering av rehabiliteringsbehovet skal det utarbeidet en tilstandsrapport for 
anlegget. Tilstandsrapporten skal utarbeides av faglig kvalifiserte personer. 
 
Tilstandsrapporten skal gi opplysninger om: 
• grunndata for anlegget (eier- og driftsforhold, byggeår, etc.) 
• klimatiske forhold 
• grunnforhold 
• banens oppbygging 
• kunstgressystemet inklusive eventuelt støtdempningssjikt, og 

fabrikat/typebetegnelse 
• dreneringssystem 
• eventuelt undervarmeanlegg 
• banens jevnhet 
• dekket egenskaper i forhold til funksjonskrav 
 
Tilstandsrapporten skal danne grunnlag for å planlegge de tiltak som er nødvendig for å 
bringe banen opp til gjeldende standard og gi en langvarig forbedring av anlegget 

Plan for rehabilitering 

Det skal gjøres rede for behovet for rehabilitering. Det skal utarbeides en samlet plan 
for alle arbeider som skal gjøres i forbindelse med rehabiliteringen. Planen skal være 
komplett selv om arbeidet skal utføres i atskilte byggetrinn. Planen skal gi nøyaktige 
opplysninger om materialutvalg og teknisk utførelse av hvert enkelt element i 
rehabiliteringsplanen. Planen skal utarbeides i henhold til retningslinjer som er gitt i 
Kultur- og kirkedepartementets håndbøker og Norsk Standard 3420. 
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Funksjonskrav 

Ved rehabilitering skal funksjonskravene for nye anlegg, med hensyn til 
systemgodkjenning av kunstgresset og til de målbare egenskaper (friksjon, 
støtdemping, deformasjon, ballsprett, etc.), legges til grunn.  Garanti- og 
vedlikeholdsbestemmelsene i "Kunstgress for fotball - standard konkurransegrunnlag 
for innhenting av tilbud" V-0857B, skal gjelde. 

Kostnadsoverslag 

Det skal utarbeides spesifisert kostnadsoverslag for alle arbeider som inngår i 
rehabiliteringen av anlegget. 

Omfang 

Eksempler på tiltak som rehabilitering kan omfatte: 
• dreneringssystem 
• underbygning 
• kunstgressystem  
• nytt lysanleggK 
• î~êãÉ~åäÉÖÖ=â~å=Öáë=íáäëâìÇÇ=ÉííÉê=ë‹êëâáäí=îìêÇÉêáåÖ=~î=ÇÉé~êíÉãÉåíÉí 

Kvalitetssikring 

Avhengig av omfanget av rehabiliteringen, skal en eller flere av følgende 
kvalitetskontroller gjennomføres: 
• når gravearbeidene er ferdig, ledningsarbeidene pågår og fyllingsarbeidene er 

startet 
• når grunnarbeidene er utført 
• etter at kunstgressarbeidene er utført, og banen har vært i bruk over en periode på 3 

– 9 måneder, skal det utføres funksjonstest av godkjent testinstitutt. 
 
Kontrollene skal være de samme som utføres ved nyanlegg av kunstgressbaner. 

Begrensning 

Tiltak som defineres som vedlikehold for å opprettholde kvaliteten på banen (f.eks. 
etterfylling/utskifting av sand og/eller gummigranulat i dekket, reparasjon av skader 
etter snøbrøyting og lignende) eller tiltak som er nødvendig på grunn av feil i 
prosjekterings- eller byggefasen, feil driftsopplegg eller manglende vedlikehold, 
omfattes ikke av rehabiliteringsordningen. 
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8. REHABILITERING AV KUNSTSTOFFDEKKER 

Grunnlag 

Grunnlaget for rehabilitering skal være utilfredsstillende bruksfunksjoner og/eller stor 
bruksslitasje som ikke kan rettes opp ved normalt vedlikehold. Dekket må normalt 
være minst 10 år før tilskudd kan søkes. 

Målsetting 

Rehabilitering skal ta sikte på å oppgradere dekket til gjeldende standard og gi en 
langvarig forbedring av anlegget. 

Tilstandsrapport 

For vurdering av rehabiliteringsbehovet skal det utarbeidet en tilstandsrapport for 
dekket. Tilstandsrapporten skal utarbeides av faglig kvalifiserte personer. 
 
Tilstandsrapporten skal gi opplysninger om: 
• grunndata for anlegget (eier- og driftsforhold, byggeår, etc.) 
• grunnforhold 
• banens oppbygging (bærelag, isolasjon, asfaltlag, etc.) 
• kunststoffdekket (fabrikat, type) 
• dreneringssystemet 
• tekniske installasjoner og anlegg 
• banens jevnhet 
 
Tilstandsrapporten skal danne grunnlag for å planlegge de tiltak som er nødvendig for å 
bringe banen opp til gjeldende standard og gi en langvarig forbedring av anlegget. 

Plan for rehabilitering 

Det skal gjøres rede for behovet for rehabilitering. Det skal utarbeides en samlet plan 
for alle arbeider som skal gjøres i forbindelse med rehabiliteringen. Planen skal være 
komplett selv om arbeidet skal utføres i atskilte byggetrinn. Planen skal gi nøyaktige 
opplysninger om materialutvalg og teknisk utførelse av hvert enkelt element i 
rehabiliteringsplanen. Planen skal utarbeides i henhold til retningslinjer som er gitt av 
Kultur- og kirkedepartementet, Idrettsavdelingens håndbøker og Norsk Standard 3420. 

Funksjonskrav 

Ved rehabilitering skal funksjonskravene for nye anlegg med hensyn til målbare 
egenskaper (friksjon, støtdemping, deformasjon, vanngjennomslippelighet, etc.), legges 
til grunn.  Garanti- og vedlikeholdsbestemmelsene i "Kunststoffdekke for friidrett - 
standard konkurransegrunnlag for innhenting av tilbud", skal gjelde. 
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Kostnadsoverslag 

Det skal utarbeides spesifisert kostnadsoverslag for alle arbeider som inngår i 
rehabiliteringen av anlegget. 

Omfang 

Eksempler på tiltak som rehabilitering kan omfatte: 
• dreneringssystem 
• underbygning 
• asfaltarbeid 
• kunststoffdekke 
• toppsprøyting 
• nytt lysanlegg. 

Kvalitetssikring 

Avhengig av omfanget av rehabiliteringen, skal en eller flere av følgende 
kvalitetskontroller gjennomføres: 
• når gravearbeidene er ferdige, ledningsarbeidene pågår og fyllingsarbeidene er 

startet 
• når grunnarbeidene er utført 
• når 2. lag asfalt er lagt 
• når basisbelegget er lagt og før toppsprøyting starter 
• når alle arbeider er utført (ferdigbefaring). 
• funksjonstest utført av godkjent testinstitutt 
 
Kontrollene skal være de samme som utføres ved nyanlegg av kunststoffdekker. 

Begrensning 

Tiltak som defineres som normalt vedlikehold for å opprettholde kvaliteten på dekket, 
reparasjon av skader på dekket eller tiltak som er nødvendig på grunn av feil i 
prosjekterings-/byggefasen, feil driftsopplegg eller manglende vedlikehold, omfattes 
ikke av rehabiliteringsordningen. 


