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NFF’s Anleggsstrategi

- NFF pr 2016, målsetting, strategi, handlingsplan og status
- NFF: Hva kan vi bistå med. 
- Krav til baner, størrelse og hva bør vektlegges

- Finansiering; spillemidler til nyanlegg og rehabilitering. 

- Granulat i og utenfor kunstgressbaner



Norges Fotballforbund

NØKKELTALL FOR NFF (ca):

Aktivitetsfakta 2016
Klubber: 1.900
Antall lag: 29.000
Aktive spillere: 370.000
Herav jenter/ kvinner: 110.000
Kamper : 330 000
Dommere: 2.800
Frivillige : 130 000
Deltakere på NFF-kurs: 73.000



Ansatte anlegg Norges Fotballforbund pr 2016

• Ole Myhrvold, Ullevaal.
• Anleggssjef; Internasjonalt, Toppanlegg, Haller mm
• Jon Asgaut Flesjå, 60%, Stavanger: 
• Anleggskonsulent; Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Sunnmøre, Nordmøre og Romsdal 
• Geirfinn Kvalheim, Sandefjord: 
• Anleggskonsulent; Telemark, Vestfold, Buskerud, Østfold, Oslo, Troms.
• Ove Halvorsen, Hamar: 
• Anleggskonsulent; Akershus, Indre Østland, Trøndelag, Nordland, Hålogaland, Finnmark.



NFF’s MÅLSETTING

• Bygge nok og tilfredsstillende anlegg for barn og unge som ønsker å 
spille fotball. 

• At fotball kan spille en viktig og proaktiv rolle for gode lokalmiljøer



Ny handlingsplan anlegg 2016 - 2019
• Utvide anleggskapasiteten slik at denne er tilpasset aktivitetsønsker

• Fortsatt satsing på å bygge kunstgressbaner

• Utvikle anlegg som gir muligheter for vinterdrift

• Øke vedlikeholdsgraden

• Realisere flere nærmiljøanlegg

• Øke utbyggingstakten av anlegg i storbyer og pressområder

• Samarbeide med andre idretter for å øke hallkapasitet for futsal

• Arbeide for at grusbaner, eldre gressbaner og nye arealer får kunstgress
• Arbeide for å få flere små treningshaller og storhaller med kunstgress
• Arbeide for at det kan søkes om spillemidler til mindre fotballhaller
• Tilstrekkelig anleggsstøtte til klubbene

• Prioritere utendørsanlegg
• Sikre tilstrekkelig finansiering
• Sikre god kvalitet

• Bidra til flere anlegg med helårsdrift ved å øke tallet på anlegg med vinterdrift

• Samarbeide med anleggseier og offentlige myndigheter om 
vedlikeholdsplaner.

• Veilede klubbene om prosess for bygging, drift og vedlikehold av fotballanlegg
• Styrke drift og vedlikehold av anlegg

• Fortsatt øke utbyggingen av nærmiljøanlegg ved skoler og i nærområder.

• Utarbeide strategier og handlingsplaner for storbyområder

• Kretsvis kartlegge anleggskapasiteten
• Sikre futsalens plass som likeverdig bruker av innendørsanlegg



HVA KAN VI GJØRE FOR DIN KLUBB / KOMMUNE?

VI:

Undertegnede som anleggskonsulent i NFF
Fotballkretsen
Norges Fotballforbund sentralt



HVA KAN VI GJØRE FOR DIN KLUBB / KOMMUNE? 

Bistå ved planlegging av anlegg.

• Hvor bør en legge anlegget – arealdisponering.
• Hvordan bygges det – byggeprosess
• Hvordan driftes det - driftsprosess
• Foreløpige kostnads- og driftsestimat 
• Skisser og tegninger 
• Finansieringsmuligheter
• Andre vurderinger



HVA KAN VI GJØRE FOR DIN KLUBB/ KOMMUNE?

Bistå med råd i utbyggingsfasen

• Anbud og beskrivelser
• Byggeledelse og kontroll
• Regnskap iht. spillemiddelkrav
• Ferdigsstillelse og testrapport 



NORGES FOTBALLFORBUNDNORGES FOTBALLFORBUND

Status/prognose i Norge per 31.12. 2016

• Kunstgressbaner 11-er (Inkl. 29 storhaller) :
Status: 1090   
Bygges i 2016: 49 Rehab: 44

• Kunstgressbaner 9-er; 
Status: 22
Bygges i 2016: 6

• Kunstgressbaner 7–er (Inkl. 98 treningshaller) :
Status: 613
Bygges i 2016: 51

• Ballbinger/løkker:
Status: 2792
Bygges i 2016: 61



NORGES FOTBALLFORBUNDNORGES FOTBALLFORBUND

Status i Trøndelag pr 31.12.16

11-er baner (inkl. 2 storhaller):   106
Nye i 2016: (inkl 1 storhall) 4

9-er baner: 3 
Nye i 2016: 1

7-er baner (inkl. 4 treningshaller): 74
Nye i 2016: 7

Ballbinger/-løkker: 183
Nye i 2016: ? 



NORGES FOTBALLFORBUNDNORGES FOTBALLFORBUND

Status kunstgress i toppfotballen 

Tippeligaen:  
• 9 av 16 lag har kunstgress   56 %

1. divisjon 
• 11 av 16 lag har kunstgress 68 %

Bygget siste 5 år:
• 11-er kunstgressbaner: 326
• 11-er naturgressbaner: 6



Krav til baner:
- Størrelser
- Hva bør vektlegges



Størrelser fotballbaner, nye spilleflater

Tidligere:

• 11-er fra 45-68 x 90-105m
• 7-er 40x60m eller to på tvers av 11-er
• 5-er 20x40m eller to på tvers av 7-er

Nå:

• 11-er som før
• 9-er 48-50 x 64-72m
• 7-er 30x50m til 40x60m
• 5-er 20x30m til 20x40m
• 3-er 10x15m (5-er delt i to)

Hvorfor: 
Utnytte arealet maksimalt slik at en 11-er i størrelse 64x100m til 
68x105m kan deles opp som følger:
To 9-er baner, hver 9-er i to 7-ere, hver 7-er i to 5-ere og hver 5-
er i to 3-ere







NORGES FOTBALLFORBUNDNORGES FOTBALLFORBUND

Merking av spilleflater:

Hovedbanen/11-erbanen: Alltid 100 mm hvite striper
9-er banen: 50 mm blå striper/merker
7-er banen: 50 mm gule/orange striper/merker
5-er banen: Røde merker + kjegler 



NORGES FOTBALLFORBUNDNORGES FOTBALLFORBUND

3-er baner:



NORGES FOTBALLFORBUNDNORGES FOTBALLFORBUND

Areal utenfor spilleflaten

Sikkerhetssoner
• 11-er bane: minimum 4m på sidene hvor minst 2m skal ha 

samme dekke som spilleflaten og 5m bak kortlinjen hvor 
minst 3m skal ha samme dekke som spilleflaten

• Baner mindre enn 45x90m: minimum 3m rundt hele banen 
hvor minst 2m skal ha samme dekke som spilleflaten. 

Bruk gjerne kunstgress i hele sikkerhetssonen. 

Ellers:
• Ved vinterdrift: ha tilstrekkelig areal for deponering av snø 
• Plass innenfor gjerde til fotballmål som ikke er i bruk
• Plass til innbytterbokser.
• Plass til drifts- og vedlikeholdsutstyr
• Plass til publikum utenfor gjerdet.
• Ballfangnett
• Andre idretter inntil kunstgressbanen?
• mm



Kunstgress helt ut i sikkerhetssonen. Vardal Idrettspark Gjøvik



Kunstgress helt ut i sikkerhetssonen og areal for innbytterbokser og fotballmål

Gjølme, Orkdal
Gjølme, Orkdal

Øyer Idrettspark



Kunstgress helt og avslutning ved gjerdet:

Glimt stadion, Gjølme

Glimt Stadion, Gjølme
Bleik, Andøya

Bleik, Andøya

Øyer 

Lødingen, Hålogaland

Øyer Idrettspark m/sluse



Areal med asfalt for snødeponi og hensetting av fotballmål

Tydal, ny i 2016

Furnes i Ringsaker, ny i 2016

Hjelmeland i Rogaland



Kunstgressbane i kombinasjon med annet…
Finnøy sentralskule                                                                       Universitetet i Stavanger



Planlegging og prosjektering av anlegg –
drift/ vedlikehold

• TA MED DRIFTSPERSONELL TIDLIGST MULIG I PLANLEGGINGS- OG 
PROSJEKTERINGSFASEN

Husk tilbakemeldinger/ ønsker fra oppdragsgiver til utførende 
konsulent/ arkitekt



Planlegging og prosjektering av anlegg

Kunstgress bygges for maksimalbruk.
Prioriter drift/vedlikehold i planfasen

• Valg av gress/gummifyll
• Lysanlegg og hvor skal vi plassere master
• Tilgjengelighet maskiner/utstyr (lagring/parkering/avrenning, porter, varmekabler eller tak ?)
• ”Rene soner” med fastdekke inkl. gjerde. Vegetasjon rundt anlegget ?
• Areal med fastdekke utenfor sikkerhetssoner, eks. lommer for mål og plass for 

innbytterbokser/-benker
• Valg av utstyr. Mål m/hjul og ballfangnett
• Areal til snødeponi
• Fyringsanlegg/rør, valg av teknisk løsning. Bruk uavhengig fagfolk og IKKE bare leverandør 

!! 
• Tekniske anlegg… prioriter gjerne lokal leverandør (vektes i anbud). Tilgjengelighet lokalt er 

vesentlig når drifta er i gang…..



KUNSTGRESSBOKA, revidert 2015

Se:

www.idrettsanlegg.no
www.fotball.no

http://www.idrettsanlegg.no/
http://www.fotball.no/


Finansiering, nye baner og rehabilitering.
- Spillemidler
- Annen finansieringsmulighet



NORGES FOTBALLFORBUNDNORGES FOTBALLFORBUND

Banestørrelser / spillemidler:

• 11-er: Normstørrelse spilleflate: 64 x 100m
Spillemidler: 1/3 maks 2,5 mill kr

• 9-er: Normstørrelse: 50 x 70m
Spillemidler: 1/3 maks 1,4 mill kr

• 7-er: Normstørrelse: 40 x 60m
Spillemidler: 1/3 maks 1,0 mill kr
Normstørrelse: 30 x 50m 
Spillemidler: 1/3maks 0,7 mill kr

• 5-er/3-er: Nærmiljøanlegg 50% maks 0,3 mill kr

• Treningsfelt kunstgress min 1500m2, 1/3 maks        0,5 mill kr
• Undervarmesystem til kunstgressbaner, 1/3 maks 0,7 mill kr

Ekstra spillemidler: Troms/Finnmark: 25 % tillegg av ordinært tilskudd
Nordland og Namdalen: 20 % tillegg av ordinært tilskudd

Ekstra pressområdemidler: 15 % tillegg av ordinært tilskudd



NORGES FOTBALLFORBUNDNORGES FOTBALLFORBUND

Banestørrelser / spillemidler permanente haller, inkl garderober og lager:

• 11-er: Normstørrelse spilleflate: 64 x 100m
Spillemidler: Vurderes i hvert enkelt tilfelle av KUD

• 9-er: Normstørrelse: 50 x 70m
Spillemidler: Vurderes i hvert enkelt tilfelle av KUD 

• 7-er: Normstørrelse: 40 x 60m
Spillemidler maks: 5,0 mill kr

30 x 50m 
Spillemidler maks: 3,5 mill kr

Ekstra spillemidler: Troms/Finnmark: 25 % tillegg av ordinært tilskudd
Nordland og Namdalen: 20 % tillegg av ordinært tilskudd

Ekstra pressområdemidler: 15 % tillegg av ordinært tilskudd



NORGES FOTBALLFORBUNDNORGES FOTBALLFORBUND

Rehabilitering/spillemidler:

• 11-er: Normstørrelse spilleflate: 64 x 100m
Spillemidler: 1/3 maks: 1,0 mill kr

• 7-er: Normstørrelse: 40 x 60m
Spillemidler: 1/3 maks: 0,4 mill kr

• Ekstra spillemidler: Troms/Finnmark: 25 % tillegg av ordinært tilskudd
Nordland: 20 % tillegg av ordinært tilskudd

• Ekstra pressområdemidler: 15 % tillegg av ordinært tilskudd



Andre finansieringsmuligheter:

• Kommunale tilskudd eller andre offentlige tilskudd
• Egenkapital
• Lån
• Pengegaver
• Salg av andeler
• Dugnad
• Annet..



Rehabilitering



NORGES FOTBALLFORBUNDNORGES FOTBALLFORBUND

Rehabilitering av kunstgressbaner:

• Hovedprinsipp:
• Følger samme rutiner som ved etablering av ny bane

• Inn i kommunedelplanen
• Søke om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning
• Søke spillemidler. Tegninger og beskrivelser osv fra da banen ble bygget. 

• 10-årsregelen for spillemidler

• Skal utarbeides en tilstandsanalyse 
• Skal utføres av kompetent personell 
• Visuell observasjon og enkle målinger ihht NS 3424

• HUSK: forhold som skyldes feil ved planlegging, utførelse eller manglende vedlikehold fra 
anleggseiers side, gir ikke grunnlag for tilskudd



Innfyll / granulat i kunstgressbaner 
- Hvorfor
- Helse og miljø



Kunstgressystemer – hva

Oppbygging:
• Støtdempingssjikt - sviktpad
• Kunstgress 40mm – uten pad 50-60mm
• Ifyll:   Ca 10mm kvartssand

15- 45mm granulat
• Ca 15mm overhøyde med kunstgress



NORGES FOTBALLFORBUNDNORGES FOTBALLFORBUND

Innfyll / granulat:

Hensikten: 

1: Hjelpe til at kunstgressfiberen står oppreist
2: Støtdempingsfunksjon
3: At kunstgress ligger stødig (kvartssand).



NORGES FOTBALLFORBUNDNORGES FOTBALLFORBUND

Typer granulat:
Typer granulat:

SBR: Oppmalte bildekk. Sort farge. 
TPE: Kunstig fremstilt granulat. 

Kan ha forskjellige utforminger og farge.
EPDM: Produsert gummi. Ligner på SBR i form, men kan leveres i forskjellige farger.
Kork: Granulat av oppmalt kork.
Coated sand: Gummicoating
Annet?



NORGES FOTBALLFORBUNDNORGES FOTBALLFORBUND

Innfyll / Granulat – bane med kork. Gjemselund rehabilitert i 2016



NORGES FOTBALLFORBUNDNORGES FOTBALLFORBUND

Hvorfor SBR?

Granulat fra bildekk;

• Har de beste spillegenskapene

• Et langt billigere enn 
alternativene

• Sikrer gjenbruk av kassert 
materiale.



NORGES FOTBALLFORBUNDNORGES FOTBALLFORBUND

Innfyll i kunstgressbaner - SBR
Miljømessige forhold:

• Hvor kommer dekkene fra?
• Europa (blandet med dekk på importerte biler)

• Hvilke krav stilles det til oppmalte bildekk?
• Renhet 
• Støv
• Metaller
• Tekstiler
• Mineraler (stein)

• Hvilke krav stilles det til gummigranulatet?
• Korngradering
• Sporbarhet
• Kvalitet



NORGES FOTBALLFORBUNDNORGES FOTBALLFORBUND

Sporbarhet



Kunstgressystemer – miljø
Livssyklus - fra produksjon til rehabilitering/resirkulering
1 Produksjon

1 Mindre energi og vannbruk
2 Mindre utslipp
3 Minske avfall og avløpsvann
4 Transport

2 Kunstgressystemet
Backing: PU (PU=Polyetylen) eller Latex
Kunstgress fibrer av Polyetylen
Kvartssand 
I fyll av SBR, EPDM, TPE eller annet

3 Rehabilitering – resirkulering av kunstgresset
1 Fjerne kunstgress og sende til godkjent gjenvinning
2 Legge nytt over det gamle
3 Gjenbruke det gamle kunstgresset på andre flater



NORGES FOTBALLFORBUNDNORGES FOTBALLFORBUND

Analyser av gummigranulat:

Når?
• 2005
• 2016

Hvem?
• Byggforsk, nå SINTEF. 
• Forurensningstilsynet
• Norsk Institutt for Luftforskning
• Norsk Institutt for Vannforskning
• Folkehelseinstituttet  
• Radiumhospitalet



NORGES FOTBALLFORBUNDNORGES FOTBALLFORBUND

Gummigranulat og helse
Norges Fotballforbund tar alle oppslag og henvendelser 
om miljø og helsefare meget seriøst!

• I 2005/2006 analyserte SINTEF Byggforsk forskjellige typer granulater som ble benyttet i 
kunstgressbaner. 

• Denne ble så analysert av ;
• Forurensningstilsynet (SFT), nå Miljødirektoratet
• Norsk Institutt for Vannforskning.
• Folkehelseinstituttet
• Radiumhospitalet.

Se http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/Old-
klif/2006/Januar_2006/Kunstgressbaner_og_resirkulerte_bildekk/.

Konklusjonen var så klar, at de mente det var trygt å bruke granulat fra bildekk.

• I november 2015  startet vi samme prosedyre, men her foreligger ennå ikke resultatene



NORGES FOTBALLFORBUNDNORGES FOTBALLFORBUND

Vinteråpne baner – og granulat på avveie:

Vinteråpne baner med og uten undervarme



NORGES FOTBALLFORBUNDNORGES FOTBALLFORBUND

Miljøutfordringer:

• Drift og vedlikehold
• Granulat på avveie – hvordan redusere dette?



NORGES FOTBALLFORBUNDNORGES FOTBALLFORBUND

Vinteråpne baner – og granulat på avveie:

5 meter asfalt i sikkerhetssonen



NORGES FOTBALLFORBUNDNORGES FOTBALLFORBUND

Vinteråpne baner – og granulat på avveie:

Samle det opp på fiberduk                                        Tilbakeføres i banen



NORGES FOTBALLFORBUNDNORGES FOTBALLFORBUND

Hvor blir det av de 5-10 % av gummien som ryddes bort?

Noe forsvinner i sko og våte sokker og ender i garderober og vaskemaskiner.

Noe forsvinner utenfor fiberduk og ender i gress og jord rundt banene.

Noe skylles ned i sluk og avrenningsgrøfter når snøen smelter.



NORGES FOTBALLFORBUNDNORGES FOTBALLFORBUND

Medieomtale og politiske utspill

• Hvor starter det hver gang?

• Microplast i miljøsammenheng

• Politiske utspill

• Hva gjør vi?
• Drift og vedlikeholdsseminarer i alle fotballkretsene
• Driftsseminarer vi deltar på (eks: Bad, park og idrett)
• Granulatbrosjyren
• Kunstgressboka
• Svar til media og de som tar kontakt



Info

Se  www.fotball.no :

• Fra prosjekt til ferdig kunstgressbane
• Forprosjekt / forhåndsgodkjenning
• Spillemidler til anlegg for idrett og friluftsliv
• Med mer…

Og  www.idrettsanlegg.no
• Kunstgressboka 
• Bestemmelser spillemidler V-0732
• Idrettsanleggsregisterert
• Med mer..

http://www.fotball.no/
http://www.idrettsanlegg.no/


Takk for meg. 

NFF v/ anleggskonsulent:
Ove Halvorsen, mob. 905 42 219
ove.halvorsen@fotball.no

eller
Fotballkretsene

mailto:ove.halvorsen@fotball.no
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