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VISJON NFF
Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle



375 000 aktive spillere



1.666 kunstgressbaner



2.833 løkker og ballbinger



Alle klubber som får kunstgressbaner, 
melder om en betydelig aktivitetsøkning og flere medlemmer



Utfordringer
Produkt

• Sikre innhold
• Sikre utlekking

Anleggstekniske
• Beholde granulat på banen

Politiske
• Skille fakta fra «fake news»
• Se sammenhengen i det store perspektivet, helse og miljø
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Hva består kunstgress av?

Fiber

Stabiliserende innfyll

Egenskaps innfyll

Primær backing

Pad

Sekundær backing



Hvorfor benyttes granulat?

- Mest mulig likt naturgressets spilleegenskaper
- Støtdemping
- Traction/stabilitet fot
- Hudvennlig (skrubbsår)
- Belastning = stabilt dekke



Hva ønsker vi av et granulat?

- Gode spilleegenskaper
- Stabilt (ikke smuldre, tungt, løst)
- Enkelt vedlikehold
- Billigst mulig
- God tilgjengelighet
- Grønn farge
- Miljøvennlig

- Ingen skadelige stoffer
- Enkelt å resirkulere



SBR (fra oppmalte dekk)

Fordeler:
- Prisgunstig
- Gode spilleegenskaper
- Gjenbruk kassert materiale
- God tilgjengelighet
- Kan coates

Ulemper:
- Lukt
- Farge
- Innhold miljøgifter
- Mikroplast



SBR granulat

o Store kvalitetsforskjeller

o Strengere EU regler dekk

o Moderne fabrikker

o Størrelse

o Mengde
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Type innfyll



TPE (fabrikknytt)

Fordeler:
- Gode spilleegenskaper
- Fritt for miljøgifter
- Valgfri farge, uten lukt

Ulemper:
- Dyrt
- Hardt (anbefaler støtdempende 

underlag)
- Mikroplast



EPDM (fabrikknytt)

Fordeler:
- Dyrere enn SBR
- Billigere enn TPE
- Gode spilleegenskaper
- Valgfri farge
- Lite eller ingen miljøgifter

Ulemper:
- Store kvalitetsforskjeller som er 

vanskelig å oppdage før en tids bruk
- Mikroplast



Industrigummi (gummiavkapp fra annen produksjon)

Fordeler:
- Dyrere enn SBR
- Billigere enn TPE
- Varierende spilleegenskaper
- Oftest sort eller grå

Ulemper:
- Uspesifisert innhold
- Miljøgifter sannsynlig
- Mikroplast



Kork

Fordeler:
- Gode spilleegenskaper
- Fritt for miljøgifter

Ulemper:
- Lett (skader ved vedlikehold, kan 

flyte vekk), støv
- Slitasje/varighet
- Dyrt
- Må vannes
- Fryser lett









Sand

Fordeler:
- Stabilt dekke
- Ingen miljøutfordringer

Ulemper:
- Ikke gode spilleegenskaper
- Skrubbsår
- Fryser lett



Sukkerrør

Fordeler:
- Organisk, men bioplast

Ulemper:
- Ikke ferdig utviklet
- Mikroplast ?
- Klistrer seg til sko og klær



Sukkerrør

Linda Fleischer Ween, rådgiver Park og Vei, Stavanger kommune:

Vi har prøvd ut det nye granulatet av sukkerrør på en bane, men det 
viste seg å være uegnet. Det er derfor fjernet og erstattet med SBR. 



Uten innfyll



Byen – et byggevarelager



Der er i produksjonsleddet de store 
miljøgevinstene ligger
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Miljøvennlige erstatningsprodukter for gummigranulat 
som innfyllsmasse til kunstgressbaner.
Rapport Miljødirektoratet februar 2018

• For alternativene har man blant annet sett på 
tilgjengelig informasjon om bruksegenskaper 
og miljøpåvirkning.

• Det er ikke funnet alternative fyllmaterialer 
eller andre løsninger som er betydelig bedre 
enn gummigranulat.
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Produkt
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Så lenge granulatet holder seg på banen, 
skaper det ingen miljøutfordringer



Tiltak på den enkelte bane



Granulatfeller ved alle utganger



Kunstgress helt ut i sikkerhetssonen

Gjølme, 
OrkdalGjølme, Orkdal

Øyer 
Idrettspark



Sikre snølagringsareal med 
fast dekke eller kunstgress



Tett gjerde eller ringmur



Sugebil



Tømming av 
sandfang



Kumfilter fra Ulefos og Heimdal Industriservice



Informasjon – klubben må være aktivt med



Gummigranulat på avveie kan fjernes med dugnad



Bedre egnet vedlikeholdsutstyr
Etablere gode vedlikeholdsrutiner



Fjerning av snø
• Skjær

• Kjøreretning
• Vending
• Lagring snø



Fjerning av snø
• Snøfres

• Tyngde maskin
• Ikke ut av baneområdet
• Kaste helt ut av banen
• Frese tilbake



Oppsamling med fiberduk



Utlegging med trommel



Etterfylling granulat
• Tidligst mulig på året
• 1 mm tilsvarer 4 tonn
• Ha et lager med granulat
• Anbefaler min. 12 tonn til 

lager nye baner



Hva sier drifterne? 
Miljødirektoratet, rapport desember 2017

• 40-50 % savner kunnskap
• Vi holder kurs lokalt over hele landet
• Skal utgi ny veileder for vinterdrift sammen med KUD

• 87 % ønsker bedre granulathåndtering
• Vi skal fortelle dem hvordan

• 75 % jobber med tiltak
• Vi skal hjelpe dem videre

• Mangel på penger, tid og utstyr største barriere
• Statlige penger til miljøtiltak på nye og gamle baner
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Media
NRK Sørlandet, 15. februar 2018  

• «Innen 1. januar 2019 må alle 
kunstgressbaner i Norge ha 
utstyr for å fange opp 
gummigranulat. Det ble i dag 
bestemt i Stortinget.»



Innstilling fra Energi- og Miljøkomitéen til Stortinget om 
Avfallsmeldingen, februar 2018

Innst. 127 S – 2017–2018

Stortinget ber regjeringen innføre et regelverk som sikrer at 
effektivt utstyr for oppsamling av gummigranulat fra eksisterende 
og nye kunstgressbaner tas i bruk med virkning fra 1.januar 2019. 



Media

Øyvind Solum, Kristin Antun, Nikki
Schei, fylkestingsrepresentanter, 
Akershus MDG, 20. mars 2017

• «Granulat fra kunstgressbaner kan stå 
for 1500 tonn mikroplast pr år ifølge 
en rapport fra 2016. Mikroplasten 
spres til områdene rundt banene og 
via bekker og avløpssystemer til sjøer 
eller ut i havet. Forskere finner det 
igjen i magene på fisker og dyr.»



Før spilte man på grus, og jeg tror ikke mange unger lider av å 
spille på grus heller, sier Aasan (MPG) i dagens utgave av 
Innherred.







#påbanen – vil redusere granulatsvinn med 90 prosent!

Sørg for at din klubb for rydder opp og holder granulatet #påbanen, 
og dere konkurrerer om 10 premier à 30 000 kroner!



The bitterness of poor quality remains long after
the sweetness of low prices are forgotten.

Benjamin Franklin

Norges Fotballforbund 
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TAKK FOR MEG



Takk for meg.

Ønsker alle en varm vår
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