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Politisk bestilling/behandling
ü I forbindelse med behandling av Handlingsprogrammet for 2017-2020
(desember 2016) vedtok Kommunestyret at det skulle utarbeides nye
retningslinjer for kunstgressbaner og bruk av gummigranulat.
ü I 2006 kom det første vedtaket vedrørende gummigranulat i Bærum. Da
vedtok Sektorutvalg for levekår blant annet følgende:
q «Fremtidige kunstgressbaner i kommunen søkes bygget med fabrikknytt
granulat fremstilt av miljøvennlige materialer, der dette er mulig.»
q «På baner der det er brukt granulat av resirkulerte bildekk, forutsettes at
det ved senere påfyll/skifte av gummigranulat ikke benyttes resirkulert
gummigranulat.»
ü Bærum har alltid tatt problemstillingen på alvor.

q Hovedtyngden av baner i Bærum ble bygget i 2005 og 2006. Da hadde vi
et kunstgressprogram hvor vi bygget 10 11er baner i løpet av to år.
q Nesten alle grusbanene er bygget om til kunstgress, og i forbindelse med
nye skoler blir det ofte prioritert inn en kunstgressbane - fra 11er til 5er.
Baner utendørs i Bærum
ü 11er – 21 baner
ü 9er – 1 bane
ü 7er – 4 baner
ü 5er – 8 baner
Fotballhaller i Bærum
ü 7er – 2 baner
ü 5er – 1 bane

Drift/vedlikehold
ü
ü
ü
ü
ü

Kommunen eier og klubbene drifter.
Alle klubber har en driftsavtale
Alle baner hvor det er vinterfotball har en egen spesiell avtale for dette
Kommunen har ansvar for rensing av baner – gjennomføres 1-2 ganger i året
Kommunen tar en gjennomgang av alle baner tidlig vår – gir tilbakemelding
til klubber om hva som må gjøres
ü Klubbene mottar et driftstilskudd – dette blir ikke utbetalt hvis ikke
gummigranulat er ryddet opp. Klubbene skal selv gi tilbakemelding når dette
er klart.
ü Kommunene sjekker banene før utbetaling av driftstilskudd

Vinterdrift
ü Baner med vinterdrift
ü 11er – 11 baner
ü 7 med undervarme
ü 7er - baner – 1 bane
ü 5er - baner – 1 bane
ü 1 med undervarme

Kartlegging av baner – sommer 2017
ü Idrettsavdelingen sammen med Kommunalteknisk
gjennomførte en gjennomgang av 16 11er baner – i Asker og
Bærum.
ü Hovedmål var å sjekke status – gummigranulat på avveie –
utenfor banen – nærhet til elver – i naturen – rundt kummer
(drensduk)
Funn
ü Ikke benytt fres ved vinterdrift – da har du kontroll på hvor
snø/granulat havner
ü Nye baner – mur på utsiden av sikkerhetssone/asfaltert voll
ü Geotekstil/filtduk for oppsamling av snø/granulat
ü Kummer – hva gjør man for å hindre gummi, det er løsninger

Kartlegging av gummigranulat/mikroplast langs vei og idrettsbaner
ü Gjennomført av Ingvild Tandberg (Vannområde Indre Oslofjord Vest)
og Erlend B. Raabe (Bærum kommune)
ü Fagområde – gummigranulat, mikroplast, overvann,
overvannshåndtering, idrett, fotball.
ü Asker, Bærum, Frogn, Hurum, Nesodden og Røyken, 30 baner, hvorav
27 med vinterdrift
Baner med vinterdrift
ü Har et betydelig større utslipp av gummigranulat. Undervarme har
betydning, men i snitt er det et utslipp på 3-5 tonn pr bane.
ü 3% tilbakeføres, 15% hjem med spillere/garderobe, resten til
avfallsbehandling eller akkumuleres i nærliggende natur. Antar at 40%
går i naturen – via overvann eller vegetasjon rundt banene.

Baner uten vinterdrift
ü Årlig tap av granulat på 0,5-1 tonn pr år. Største andel følger med spilleren ut
av banen. 5-10% i naturen, via overvann eller i vegetasjon rundt banene.
Resultater prøver vann og jord ved baner
ü NIVA (Norsk institutt for luftforskning ) og Nibio (Norsk Institutt for
Bioøkonomi ) har tatt prøver av jord, overvann og vann i tilknytning til
banene på Nadderud og Hosle.
ü Nadderud: Påvist 10kg granulat pr m2 ned til 5 cm jorddybde rundt banen. I
Nadderudbekken (overvann dreneres til) ble det målt 6,2 g granulat pr m2
bunnsedimentareal, men det i østre del av Engervannet (1km fra Nadderud)
ble målt 1,2g granulat pr m2 bunnsedimenter.
ü Hosle: Vestre side av banen målt 3,7-3,8 kg granulat pr m2 ned til 5 cm
jorddybde. Ikke noe funn av granulat i Eiksbekken (oppstrøms fra banen).

Avfallshåndtering
ü Ingen lokale avfallsmottak tar i mot granulat hvis det ikke er fritt for
forurensing (søppel, gress, jord, grus og stein). De lokale mottakene leverer
videre til mottak i Oslo og i Drammen. Klubbene rapporterer at de ikke har
kapasitet til å sikte granulatet rent, og de har dermed problemer med å få
levert avfallet.
ü Alternativet er at avfallet samles i sekker til disse revner og innholdet vaskes
bort i forbindelse med nedbør. Selges til staller som til nå har blandet dette
inn i bunnen.

Tiltak – stort lokalt miljøproblem
ü Legge asfalt rundt banene 4m utenfor sidelinjer og 5m bak mål som
avsluttes med kant.
ü God drenering på banen og god oppsamling av granulat i drenskummer.
ü Bør bygges rister ved innganger til banene.
ü Bruke en del av banen til lagring av snø.
ü Fiberduk er ingen optimal metode, lekker granulat ut, søppel/grus, stein
og gress blandes, vegetasjon under duk spirer gjennom duken.
ü Start brøyting tidlig ifm snøfall – må IKKE benyttes fres ved brøyting.
ü Granulatfrie baner bør bygges for breddefotballen

Politisk sak før sommer 2017
ü Vi leverte før sommeren sak om kunstgressbaner med
gummigranulat – nye retningslinjer.
ü Saken hadde vært på høring til idrettsrådet, men ble
utsatt for å bli sendt ut på høring til alle
fotballklubbene.
ü Høringen gjennomført
ü Idrettsrådet gjennomførte seminar om granulatfrie
kunstgressbaner, innlegg fra NFF (v/Ole Myhrvold) og
HIL sine erfaringer. IL fra Bærum og politikere deltok.
ü Ny politisk sak til behandling 12/10-17.

Politisk vedtak 12/10-17:
NYE RETNINGSLINJER I BÆRUM
Nyanlegg og rehabilitering av kunstgressbaner
ü Det skal arbeides for å anlegge kunstgressbaner uten gummigranulat som
innfyllsmateriale, spesielt for breddefotballen.
ü Innfyllsmateriale av naturprodukter/produkter som nedbrytes på en naturlig måte i
naturen skal søkes å velges.
ü Målsettingen skal være å fase ut kunstgressbaner med gummigranulat i kommunen.
ü Kommunen skal sammen med BIR/idrettslagene søke alternative løsninger og
kommunen skal aktivt bidra med dette økonomisk.
ü Kommunen skal imidlertid ikke pålegge idrettslagene å anlegge granulatfrie baner
før det finnes løsninger som ivaretar støtdemping, friksjon og levetid på tilsvarende
måte som dagens granulatbaner. Alternative løsninger for gummigranulat bør være
gjennomprøvd og testet.

Nyanlegg og rehabilitering av kunstgressbaner
ü Kunstgressbaneanlegg med granulat for vinterbruk skal ha en funksjonalitet
som ivaretar en miljøvennlig håndtering av granulatet. Det vil bl.a. si:
o Oppsamlingsplass for snø ved banen, gjerne i form av en binge med
ringmur (hvis mulig).
o Duk kan også som alternativ anvendes der hvor det kan forsvares, for
gjenbruk av granulat.
o Dersom plassering av ny kunstgressbane i forhold til å ivareta
miljøaspektet ikke egner seg for vinterbruk for, skal dette kunne forbys.
ü Ved bytting av kunstgress/rehabilitering skal det gamle kunstgresset og evn.
granulatet behandles som spesialavfall og deponeres på lovlig deponi.
Dersom kunstgresset kan gjenbrukes, skal det inngås en avtale hvor mottaker
er gjort kjent med hvilket ansvar dette innebærer, i tillegg til avtale med
grunneier.

Drift
ü Det skal foreligge en driftsavtale med kommunen i tilfeller hvor andre
enn kommunen drifter kunstgressbane.
ü Drift og bruk av kunstgressbaner skal være mest mulig miljøvennlig.
Dette stiller krav til kommunen, driftsansvarlige i idrettslagene og deres
evn. leverandører av tjenester.
ü Granulater skal som hovedregel ikke utenfor banen, dvs. utenfor gjerde.
Dersom det er fast dekke, evn. duk utenfor banen, kan det godkjennes
deponering her. Dette skal samles opp og gjenbrukes uten opphold om
våren.
ü Granulat som ikke kan gjenbrukes, skal leveres på lovlig depot. Dette
skal kunne dokumenteres av driftsansvarlig.
ü Idrettslag skal ha rutiner for fjerning av granulat fra sko og tøy etter
trening/kamp.

Drift
ü Etterfylling av granulat skal skje med samme type granulat, evn mer
miljøvennlig. Dette skal kunne dokumenteres av driftsansvarlig.
ü Dreneringssystemet rundt banen skal undersøkes og sandfang må renses
for granulat etter behov, dog minimum hvert år.
ü Driftsinstruks fra leverandør av kunstgress skal følges og det skal
dokumenteres at dette er gjort. Dette betyr bl.a.:
o Bruk av godkjente maskiner.
o Dyprens av banen 1-2 ganger i året, for å redusere faren for
miljøgifter.
o Slådding og evn harving av banen jevnlig for å løsne gummigranulat,
fordele granulat jevnt på banen og derved opprettholde støtdemping
og friksjon i kunstgresset.
o Løv fra trær og andre uønskede ting skal jevnlig fjernes fra banen

Takk for meg!

