Nyt materiale til opbygning af petanquebaner
Til Dansk Petanque Forbund
Jeg henvender mig til DPF for at gøre opmærksom på et nyudviklet grusmateriale, som vil kunne forenkle
opbygningen af petanquebaner og formentlig kunne forbedre kvaliteten af en lang række af disse.
Henvendelsen skal ikke opfatte som en reklame men mere som en håndsrækning til at optimere baner og
dermed måske også spillet.
Baggrunden er at vi som sektorforskningsinstitution www.skovoglandskab.dk blev bedt om at hjælpe Slotsog Ejendomsstyrelsen med at forbedre kvaliteten af grusstier i deres parker og haver.
I løbet af det udviklingsarbejde som fulgte blev der udviklet et velspecificeret grusmateriale Slotsgrus, der
efterfølgende blev registreret som varemærke www.stenrand-grusgrav.dk - og som nu forhandles. En
baggrundsrapport fra det gennemførte projekt kan findes på www.ses.dk/59c27d8.
Slotsgrus består af en blanding af stenmel, lergrus og små skæver op til 8 mm størrelse. I indbygget tilstand
er overfladen fast og materialer har så god bæreevne, at man kan nøjes med at udlægge et lag, idet det
også fungerer som bærelag i stedet for stabilt grus. Dette forenkler opbygningen og betyder, at man kan
tillade sig at "kratte" dybere uden at få grovere sten revet op, når man i forbindelse med en
forårsklargøring skal have afjævnet banerne.
Da det kun er nødvendig med ét tykt lag af et materiale har det vist sig, at der opnås en god
afdræningsevne for regnvand og en hurtig optørring.
Inden for park- og landskabssektoren er Slotsgrus i løbet af ½ år ved at erstatte såvel lergrus som stenmel til
overfladebelægninger på stier og pladser, og det er min opfattelse af det også vil kunne forbedre kvaliteten
af petanquebaner.
Produktet er ikke væsentlig dyrere end lokale materialer, men da det kun produceres et sted på Sjælland,
kan der potentielt være større transportomkostninger end ved brug af lokale materialer. Til gengæld skal
man kun have leveret et materiale og opbygningen forenkles.
Jeg er til rådighed med yderligere oplysninger såfremt det måtte have forbundets interesse.
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