
Fotballbaner - gummigranulat

Ullevål stadion, tirsdag den 10. september



Oppdraget

> Hvordan Asker kommune forholder seg til problematikken 
rundt gummigranulat allerede i dag ? 

> Hvilke konsekvenser denne nye forskriften vil få for Asker 
kommune ? 

> Asker kommunes erfaringer med granulatfrie baner ?



Asker kommunes policy

> 1. Rådmannens redegjørelse tas til orientering. 
>

> 2. Prinsippvedtak om at etablering eller utbedring av 
kunstgressbaner i Asker uten bruk av gummigranulat som 
innfyll i kunstgressteppet, avventer forslag til forskrift fra 
Miljøverndepartementet, og vurderes da på nytt. 

> 3. Det nedsettes en arbeidsgruppe med representanter fra 
Askeridretten, Idrettsrådet, klubbene og Asker kommune, 
som sammen skal arbeide med kompetanseheving og 
erfaringsutveksling knyttet til miljøvennlige løsninger for nye 
dekker og håndtering av gamle dekker med granulat. 

> 4. Asker kommune anmoder Nye Gjellum om fortsatt å vurdere 
et miljøvennlig dekke uten gummigranulat, og er innstilt på å 
kompensere merkostnaden dersom dette blir løsningen. 



Baner og eiere i Asker 

Banetype Antall Eier Innfyll Undervarme/ 
vinterdrift

11 7 Kommune Granulat 5*

11 2 Idrettslag Granulat -

7 3 Kommune Sand -

7 8 Idrettslag 2 sand, 2 kork , 3 
granulat og 1 uten 
innfyll

-

Løkke/ballplass 2 Kommune Sand -



Asker kommunes avtaleforutsetninger

> Avtaleforutsetninger for idrettslags drift av kommunale 
kunstgressbaner (vinterdrift); 

> Det legges (vei)duk langs langsidene av banen utenfor harde asfalterte 
flater som utgjør mindre enn 4 m breddes

> Overvannskummer rundt banen dekkes med samme duk
> Ved snørydding av baner benyttes skjær med gumminal (av 

vedlikeholdshensyn for kunstgressets levetid) 
> Det kan benyttes kost for å fjerne de siste restene av snø på banen
> Det benyttes ikke fres, (for å frese snøen ut av banen) 
> Det er et ønske/mål at snø med gummigranulat i så liten grad som mulig 

brøytes ut av banen og ut på duk. Det er også et mål om ikke å brøyte 
snø mot gjerder. 

> Det aksepteres at banestørrelse reduseres noe som følge av snømengder  



Asker kommunes policy

  

 



Fotutsetninger i div. planer

> I reguleringsbestemmelser for Drengsrud 
idrettspark/Frisk Arena på Vettre;

> - begge steder forbud mot bruk av gummigranulat 

> Gjellum idrettspark – sak i Fsk nylig med bl.a. dette 
vedtakspunktet; 

> - «Det søkes brukt annet materiale enn gummigranulat i det 
nye banedekket»  

> Kommunedelplan for klima, energi og miljø(2018 –
2030) KLEM-planen; 

> - kommunen i samråd med idretten må imøtekomme Eus 
krav om forbud mot gummigranulater på kunstgressbaner



Ny forskrift – konsekvenser ? 

> Stort engasjement innen brukergruppene – gummigranulat som innfyll er best !
> Arealkrav, siler i overvannskummer/alternativt tildekking av overvannskummer, 

duk på sideterreng etc – håndterbare krav
> Fysisk barriere, kan bli kostnadskrevende
> Den rimeligste løsningen er å ikke brøyte snø ut av banen
> Kan kravet om at bruker børster av seg etter endt aktivitet oppleves vanskelig og 

realistisk ??? 
> Substitusjonsbestemmelsen er kanskje den mest utfordrende bestemmelsen å 

etterleve…….
> Fokus på substitusjon i forhold til spredning av mikroplast som et generelt 

miljøproblem. 
> Substitusjon skal gjennomføres der det finnes alternativer som medfører mindre 

risiko for spredning av plastholdig løst fyllmateriale utenfor banen, med mindre 
dette medfører urimelige kostnader eller ulemper

> Ikke fokus på idrettsfaglig vurdering av erstatningsløsninger 
> Kravene i ny forskrift antas å gi produsenter insentiver til å utvikle alternative 

innfyllsmaterialer uten plast



Konkrete konsekvenser for Asker ?

> En etablert kunstgressbane planlegges rehabilitert i 2020 
(på Nesøya), blir berørt av nye bestemmelser 

> Antar at det vil kunne være håndterbare konsekvenser, men 
diskusjonen med idrettslaget om valg av innfyll i nytt 
kunstgressdekke ikke iverksatt 

> Ellers har Asker kommune allerede for 2 prosjekt akseptert å 
dekke merkostnader ved å benytte  alternativt innfyll og 
ikke gummigranulat  


