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• Status per 1.10.17
• NFFs anleggsstrategi
• Rehabilitering av kunstgressbaner



VISJON NFF

Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle



375 000 aktive spillere



111 000 er jenter



4.650 kunstgressflater



NORGES FOTBALLFORBUNDNORGES FOTBALLFORBUND

Status i Norge per 1.10. 2017
• Kunstgressbaner 11-er (Inkl. 29 storhaller) 

– Status pr. 1.10.17: 1 126
– Bygges i 2017: 44 Rehab: 47

• Kunstgressbaner 9-er; 
– Status pr. 1.10.17:      38
– Bygges i 2017: 14

• Kunstgressbaner 7–er: (Inkl. 99 treningshaller) 
– Status pr. 1.10.17: 719
– Bygges i 2017: 25

• Ballbinger/løkker:
– Status pr. 1.10.17:      2 755
– Bygges i 2017: 63



•Eliteserien:  
• 9 av 16 lag har kunstgress   56 %

•OBOS-ligaen
• 11 av 16 lag har kunstgress 68 %

•Bygget siste 5 år:
• 11-er kunstgressbaner: 326
• 11-er naturgressbaner: 0  

Status kunstgress i toppfotballen 



NORGES FOTBALLFORBUNDNORGES FOTBALLFORBUND

Gjennomførte tiltak

•Møter med klubber og kommuner
• Geirfinn: Pr. 1.10.17; 95 (10,4 i snitt per måned; dag og kveld)

•Granulatbrosjyren
•Ca 500 på drift- og vedlikeholdskurs i året
•Nye spillformer og spilleflater 

• Spillemidler (9-er og ny 7-er)
• Oppmerking av spilleflater

•Møter med leverandørene (kunstgress/haller)
•Møter med KUD (spillemidler nye spillflater og haller)
•Møte med Miljøvernministeren
•Granulatundersøkelse i 2 kretser



Litt sammenligning

Kommune Ant. 
innbyggere

Ant. 11-er 
baner

(inkl storh.)

Antall innbyggere 
per 11-er KG-bane

Oslo 658.390 63 10.450

Kongsvinger 17.835 2 8.917

Drammen 67.895 10 6.789

Fredrikstad 80.121 13 6.163

Kongsberg 27.013 6 4.502
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• Fortsatt bygging av 11-er/9-er/7-er baner
• Rehabilitering 
• Haller
• Anlegg tilpasset nye spillformer
• Aktivitetsflater kunstgress
• Lokalisering 

• I skolegården
• Grønne løkker i nærmiljøet

• Der barn og unge oppholder seg i skole og fritid
• Heldagsskolen kommer med min. 1 time fysisk aktivitet per skoledag
• FFO/IFO kommer med full styrke

• På lang sikt: Futsal
• Viktig fokus; Miljø

Hva sier NFFs handlingsplan 2016 - 2019?



• Anleggssjef: 
• Ole Myhrvold:       Fokus på toppanlegg og internasjonal kontakt

• 3 anleggskonsulenter (fokus på breddeanlegg):
• Ove Halvorsen:      Finnmark, Hålogaland, Nordland, Trøndelag, Indre Østland, Akershus
• Jon Asgaut Flesjå:  Nordmøre og Romsdal, Sunnmøre, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Agder
• Geirfinn  Kvalheim:  Troms, Oslo, Østfold, Vestfold, Buskerud, Telemark  

• Oppsøkende virksomhet (proaktivitet):
• Finne kommuner uten kunstgress
• Finne grusbaner som ikke er i bruk (og de er det fortsatt mange av!)
• Finne gressbaner som bør skiftes
• Motivere klubber til å bytte til kunstgress på hovedbanen
• Kunstgressbane nr 2/3
• Nye boligprosjekter

• De som kontakter oss:
• Møte dem på deres «hjemmebane»

Felles for begge kategoriene: Gi god info om hva som skal til og hvilke støttemidler som finnes for å realisere en kunstgressbane/hall

• Støttemateriell:
• Kunstgressboka
• Granulat på avveie
• Referanseprosjekter (good stories)

Hvilke virkemidler har vi?



Fokus:
• Bygge aktivitetsanlegg for barn og unge der de bor, går på skole 

og vokser opp i sitt trygge nærmiljø  (gang-/sykkelavstand)
• Skoleplasser
• Binger/Løkker

• Minimalisere eksisterende underdekning
• Bygge om eksiterende grus- og gressbaner
• Finne egnede områder som kan bygges om 
• Være i forkant der det bygges nye boligområder

Man må også ha følgende med i sine betraktninger:
• Normal aktivitetsøkning på min. 25 % 
• Befolkningsøkning  

Next step:



Aktivitetsøkning for klubber i Vestfold 
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• Kriterier for rehabilitering:
• Min. 10 år siden etablering
• Omfattende rehabilitering av anlegg når dette primært vil gi større og bedre forhold for aktivitet 

blant barn og ungdom.
• Søknadsprosedyrene er i hovedsak de samme som for nyanlegg
• Må være prioritert i den vedtatte kommunale plan for idrett og fysisk aktivitet

•  Tilstandsrapport:
• Utføres av kompetent personell (ref. KUD)
• Baserer seg på visuell observasjon og lokale opplysninger
• Det foretas ikke funksjonsprøvinger

• Nye løsninger:
• Kun oppgradering av kunstgressflaten?
• Hva med området rundt (gjerder, asfalt, sluser etc)?
• Nye krav og løsninger mht miljøaspektet

Rehabilitering av kunstgressbaner



Rehabilitering av kunstgressbaner
TILSTANDSRAPPORT OG 

FORSLAG TIL REHABILITERING 
 

 

FURULUND IDRETTSPARK - KUNSTGRESS 
 

PORSGRUNN KOMMUNE 
 

 

 
UTARBEIDET AV: 

 
Norges Fotballforbund 
v/Geirfinn Kvalheim, 

i samarbeid med Brevik IL. 
Sandefjord, 20. september 2017 

                                                         



«Kunstgrasbanen på Veggli skole er på plass. 
Innbydende for folk i alle aldre til alle døgnets 
tider. 
Det beste som har skjedd for folkehelsa i 
kommunen på lenge»

Sitat fra Rektor Wenche Torvund på Veggli skole 
4.10.17:
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