Fairrwayyren
noveringg
på

Inledn
ning
När vi på
p Kungl. Drottningholm
ms Golfklub
bb, efter änn
nu en tung vår med myycket skado
or
på fram
mförallt greeenerna, besttämde vi osss för att något måste göras.
g
Det diskkuterades alternativa skötselmeto
s
oder men de
et framgick ganska snaart att en
ombygggnation var enda altern
nativet, då vi
v har femtio år gamla push‐up greeener utan
dränerin
ng. När de olika
o
ombygggnadsalterrnativen und
dersökts beestämdes attt det bästa
alternattivet var attt stänga ban
nan en hel säsong
s
för att
a slippa strressa och sllarva, vilkett ofta
leder tilll sämre kvaalité, som seetts på andrra anläggnin
ngar.
I och meed den långga stängninggen insåg vii att det äve
en fanns tid för att göraa något åt fairway,
f
som är en
e odränerad lerfairwaay och som har svårt att svälja vattten vid större mängde
er
nederbö
örd.
Då kund
de vi även åtgärda
å
alla de maskgro
opar, som kommer
k
på hösten, och
h som
medlem
mmarna klaggat på i fleraa år. Vi påpekade dettaa för styrelssen, som gaav oss i uppd
drag att
undersö
öka alternattiva lösningar på fairwaayrenoverin
ng med kosttnadsförslag och prese
entation
av dessaa.

Frågesställning
När vi fiick uppdragget av styrellsen satte vi oss ner occh började ställa
s
oss fråågorna:
‐
‐

Vilka altern
V
nativ finns?
V är det bästa/mest
Vad
b
t kostnadsefffektiva för vår bana?

‐ Vad
V vill med
dlemmarnaa egentligen
n ha?

Tillväggagångsätt
Vi börjaade med attt göra en uttredning av vilken lertyyp vi har. Däärefter skreev vi ner olikka
punkterr på vad vi ville
v ha för förändringa
f
r på fairwayy samt tre förslag
f
på ombyggnatio
on.
Detta skkickade vi seedan till olika markexp
perter för uttredning. Vii gjorde äveen en kalkyl för vad
de olikaa förslagen skulle
s
kostaa.
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Här är den
d dräneringsutrednin
ng vi skickad
de till de oliika markexp
perterna:
Dräneriingsutredniing för Drotttningholmss golfklubb
Förutsäättningar:
Det han
ndlar om ca 15 ha fairw
way‐yta och ligger på Lo
ovön, Ekerö
ö kommun.
Google earth: 59 19 09 32 N, 17
1 51 28 55
5 O, 86 fot.
Växtbäd
dd:
‐
‐
‐
‐

En lättlera de översta tio
o cm, därefteer mellan‐styyvlera

Blir mättad och torkar inte ut på hösten
h
Bra struktur som klarar regn på so
ommaren hyfsat
Platt topografi med dåålig ytavrinn
ning

Problem
met:
‐

Lite luft/hög vattenhallt i växtbädd
den på höstten så maskkarna komm
mer upp och
h lämnar
lerhögar eftter sig som ställer till det
d för klipp
parna och grräsbeståndeet blir myckket glest.
Ä
Även
ett prroblem spelmässigt.

‐

Lite luft/hög vattenhallt i växtbädd
den på höstten så maskkarna komm
mer upp och
h lämnar
lerhögar eftter sig som ställer till det
d för klipp
parna och grräsbeståndeet blir myckket glest.
Ä
Även
ett prroblem spelmässigt.

‐

avvattning
O
Otillräcklig

‐

Dåligt rotsysstem
Mycket vintterskador‐D
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Mål:
‐

Mindre lerig yta och påå hösten(färre maskhö
ögar)

‐

Vi vill få borrt det fria vattnet från de översta 5 cm, på om
V
m möjligt 12
2 timmar effter en
v
vattenmätt
tnad, och aldrig ha ståeende vatten
n

‐
‐
‐
‐
‐

Att bibehålla befintlig topografi och infiltreraa nederbörd
A
den samt leda den till brunnar
b
Bättre vinteeröverlevnaad
Bättre rotsyystem
T
Tidigare
växxtstart på våren
Mindre kom
mpaktionsbenägen

Frågeställning för rapport:
‐

V ger de olika altern
Vad
nativ för effeekt?

‐

Hur myckett bättre blir dräneringeen än idag?

‐

V
Vilket
altern
nativ är bässt?

‐

V
Vilket/vilka
alternativ uppfyller
u
dee uppsatta målen
m
för ny
n dräneringg?

‐

A
Andra
alterrnativ som fungerar
f
bättre?

‐

Möjligheterr/ vad är bra med de olika alternativen?

‐

V
Vilka
probleem kan upp
pkomma meed de olika alternativen
a
n?

‐

Kompletterringar på nåågot alternaativ som kan
n göra det bättre?
b

Vi gjord
de tre olika förslag
f
på ombyggnatio
o
on, inkl kostnadsförslaag, som vi skkickade till
markexperterna fö
ör utredningg och däreftter tog vi ett beslut i saamspråk meed dessa.

3

Alternativ 1
‐
‐

Grunddräneering 50‐60
G
0 cm c/c 5m
T
Tvåradig
beevattning

Förd
delar:
Nackdelar:
Kosttnad:

Billligt
Kan
n bli lapptäccke, oroligaa för tydliga spår efter d
dränering (sse bild)
5,5
5 miljoner kr

Alternativ 2
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Grunddräneering 50‐60
G
0 cm djupt och
o c/c 5m
T
Tvåradig
beevattning
S
Slitsdräneri
ing med 2,5
5 cm breda, 26 cm c/c, 20 cm djup
pa
Fräsa bort överst
ö
fairw
way‐ytan meed 2‐3 cm
Y
Ytvattenbru
unnar i lågp
punkter
Å
Återfylla
med 5 cm meellan‐grovsaand (fairwayydress 0,2‐2
2mm)
e inga tungga maskiner, och har därmed
d
sinaa dräneringssegenskaper kvar
Leran rörs ej,

Se bild:
b
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Fördelar:
Nackdelar:
Kostnad:

Ny gräsart, bättre spelytaa
Etaableringspro
oblem
8,5
5 miljoner kr

Alternativ 3
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Grunddräneering 50‐60
G
0 cm djupt och
o c/c 5m
T
Tvåradig
beevattning
Förändra om
m fairway för
f yt‐avrinn
ning med 2 %
Y
Ytvattenbru
unnar var 70
0 meter
Dränering runt
r
ytvatteenbrunnen i en cirkel 5m ut. Dessu
utom från yytvattenbrun
nnar i
4 riktningarr till nästa ytvattenbrun
y
nn.
Å
Återfyller
m 20 cm sand
med
s
(fairwaaysand 0‐8, löpnr‐1822
25)
Leran blir helt sönderkkörd och packad

Se bild:
b

Fördelar:
Nackdelar:
Kostnad:

Bep
prövat
Dyrrt, behåller inte gamla stilen
14,,9 miljoner kr
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Gräsval
Val av faairwaygräs har vi disku
uterat myckket med inte
e minst oss själva utan även med
gräsexp
perter och banchefer,
b
s
som
sköter olika
o
grässo
orter. Vi gjorde även en
n mängd oliika
studiebesök för attt visuellt få den rätta känslan av vaad vi sökte.
Vi är meedvetna om
m vad det innebär att ha krypven på
p fairway men
m är överrtygade att det
kommer passa oss bäst. Vi harr även gjortt ett test me
ed krypven på ett gammalt oanvänt tee,
enligt alternativ 2, och sett po
ositiva resultat med braa och snabb
b etableringg. (se bilderr nedan
tagna 30 dagar efteer sådd)
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Slutsats
När vi fiick svar på vår
v dränerin
ngsutrednin
ng tyckte de
e två expertterna olika.
En tycktte att altern
nativ 2 var det
d bästa fö
ör oss. Alternativ 3 var lite överkurrs och skulle
e inte bli
märkbart bättre än
n alternativ 2.
Den and
dra tyckte att
a vi gott ku
unde börja med alternaativ 1 för attt se hur dett blir och se
edan om
några år göra alternativ 2. Vilkket vi tycktee var väldigtt konstigt attt det sägerr så, de bord
de vara
ungerar.
mer insatta i hur branschen fu
a
2 vi vill göra.. Vi är överttygade
Själva har vi hela tiden varit heelt säkra påå att det är alternativ
att vi får mest för pengarna
p
occh att medlemmarna skulle
s
uppskkatta detta. Tyvärr lutaar det i
skrivand
de stund åt alternativ 1 då pengarrna inte räcker till.
Detta käänns tråkigtt då jag tyckker man fårr så mycket mer för pen
ngarna och hela byggnationen
skulle fåå ett lyft förr de extra trre miljonern
na. Vi har än
nnu inte gettt upp hopp
pet om att få
f in
alternattiv 2 i totalb
budgeten.

Martin Lilja
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