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Norges Fotballforbund

• Status anlegg per. 1.7.19

• Hvilke signaler gir Miljødirektoratet?

• Forebyggende miljøtiltak – hva kan vi gjøre? 

• Hva sier Miljødirektoratet ved anskaffelse og rehab av kunstgressbaner ?

• Avslutning og oppfordring

Oslo, 24.10.19 





Status kunstgressanlegg i Norge per. 1.7.19

• Kunstgressbaner 11-er 
– Status pr. 1.7.19: 1.174 (Inkl. 28 storhaller)
– Bygges i 2019: 38

• Kunstgressbaner 9-er; 
– Status pr. 1.7.19:      50
– Bygges i 2019: 15

• Kunstgressbaner 7–er:
– Status pr. 1.7.19:      708   (Inkl. 112 treningshaller) 
– Bygges i 2019:                         40

• Ballbinger/løkker:
– Status pr. 1.7.19: 2.984
– Bygges i 2019: 89



En hyggelighet fra Sparebankstiftelsen DNB



Overordnet mht anleggsutvikling:

Hovedhensikt med anleggsutvikling:
• Vi skal bygge nok og tilfredsstillende anlegg for barn og unge som ønsker å spille fotball

Hva er da vår ledetråd?
• Banene som skal bygges skal være best mulig for utøverne med tanke på:

• Spillegenskaper
• At banene bygges ut fra mest mulig optimale kvaliteter og nasjonale og internasjonale krav

• Fysiske skader/belastning
• At banene bygges slik at man minimaliserer fare for skader fordi banene er harde, glatte eller utformet 

slik at man lett får skliskader eller «brannskader» 

• Helse 
• At innholdet i banene ikke medfører helseskade  

• Miljø
• At banene utformes slik at man ivaretar en god miljøprofil  



Ny forskrift for kunstgressbaner for å 
hindre utslipp og spredning av mikroplast





Hva er Miljødirektoratets vurdering av SBR per d.d.? 





















Hvordan skapes «sannheter»?







- og her er noen uttalelser….
Aftenposten 8.5.18



- og her er noen flere uttalelser
Bjørn Aas, NTNU på dialogkonferansen, 18.5.19:

• Det er funnet granulat i elver og sjøen i hhv Østfold og 
Akershus.

• Hvor ?

• Non-infillsystemet er definert som 4.G kunstgress 
• Hvem ?

• 1.500 tonn etterfylles hvert år i norske kunstgressbaner
• Dokumentasjon på at det kun er etterfylling



Øyene, 2.4.19 Gjengangeren 1.6.19

Her spres 100 tonn gummigranulat: –
Vi er skikkelig bakpå miljømessig 

SEKK PÅ SEKK: Rundt 100 tonn gummigranulat ble fredag fordelt 
utover det nye kunstgressdekket i Lystlunden. Miljøpartiet De Grønne 
mener kommunen og idretten svikter sitt miljøansvar. Foto: Ralf Haga 



Sveriges Radio 6. november 2017

Det fanns lika mycket mikroplast i Östersjön för 30 år sedan som 
det gör i dag – trots att produktionen av plast trefaldigats under 
samma period.

Det visar en ny vetenskaplig dansk-tysk studie.



Fra våre naboland

Forskning visar: 
Konstgräs inte alls
så miljöfarligt som 
rapporterat
• Sport Arbete med att motverka miljöfarligt

konstgräs har kostat miljoner, lett fram till
förbud och gjort att alternativt material har 
orsakat en mängd skador. 
Nu visar ny forskning att åtgärderna är
gjorda med totalt felaktiga siffror som grund. 

Internationell studie ger 
annat resultat 
• Nu visar ny forskning att IVL:s överläggning inte

är i närheten av att visa en korrekt bild av hur
miljöfarliga konstgräsplaner är. 

• Nyligen publicerades en dansk studie gjord av 
Teknologisk Institut, som bygger på en 
genomgång av alla tillgängliga studier i Sverige, 
Norge, Danmark och Holland. 

• Studien visade att mängden granulat som i 
teorin skulle kunna nå vattnet från en 
konstgräsplan är mellan 2,5 och 36 kilo per 
plan. Det är en tusendel så mycket som IVL:s
resultat



KUNSTGRESS I ET MILJØPERSPEKTIV
- FORBYGGENDE MILJØTILTAK

 



Konsekvenser av produksjon av sandfylte kunstgressbaner 

Kunstgress uten granulat har 3-4 ganger 
så mye fiber som et med granulat

To kilo olje gir om lag en kilo plast, 
så en kunstgressbane uten granulat 
forbruker opptil 50.000 kg olje mer



Dette kan vi slå fast med 100 % sikkerhet:

Kunstgress er en garantist for god aktivitet for 
hundretusener av barn og unge.

Kunstgress med granulat gir de beste 
spillegenskapene, er billigst og lengst holdbarhet.

Sist, men ikke minst, kan klubber og kommuner med 
enkle grep redusere granulat på avveie til et minimum.



Hvorfor er vi negative til sandfylte baner?

• Vår jobb er å hjelpe våre medlemmer til å velge de beste produktene og 
fortelle dem hvordan de skal opprettholde kvaliteten lengst mulig

• NFF mener at dagens kunstgress uten granulat ikke er god nok til 
medlemmenes bruk. Det er derfor vår plikt å informere klubbene om dette 
og om konsekvensene vi mener deres valg kan ha



Granulat på avveie                     

Gummigranulat er ikke skadelig for miljøet 
så lenge det ligger i banen!



Realiteter:
• Granulat på avveie er primært en utfordring på baner som vinterdriftes.

• Av de 1.146 fullskala (11-er) kunstgressbanene vi har, er ca 450 vinteråpen.
• Ca 350 av disse ligger på kyststripen Agder – Møre og Romsdal

• Brøytes normalt 1-2 ganger per vinter
• Ca 100 av disse ligger fra Telemark, Vestfold, Buskerud, Østfold, Oslo, «dalstroka innafor» og opp til Trøndelag

• Her brøytes det oftere og her har vi de største utfordringene
• Kun 2 baner i Nord Norge er vinteråpen (Narvik og Mo i Rana)

• Utfordringen her at når banene tas opp om våren, må de gjerne brøyte den både en og to ganger før våren har fått skikkelig fotfeste

• En uttalt «sannhet» er at ca 1.500 tonn SBR forsvinner fra norske fotballbaner hvert år 
• Dette er basert på en spørreundersøkelse på 3-4 baner i Trondheimsdistriktet og det samme i Oslo (iflg Mepex)

• Dette kan ikke verken karakteriseres som en kvalitativ eller kvantitativ undersøkelse og i hvert fall ikke forskning!
• Samme år som Mepex-undersøkelsen kom ut (2017), gjorde jeg en spørreundersøkelse i 2 fylker: Troms og 

Telemark
• I Troms var etterfylling i gjennomsnitt 230 kg/år (NB: Komprimering, for lite innfyll ved installasjon og svinn) 
• I Telemark var etterfylling i gjennomsnitt 370 kg/år

• På 3 kunstgressbaner (Stemmemyrene) i Bergen er det målt svinn på 8,5 - 20 kg/år. 
• I en svensk studie er konklusjonen mellom 2,5 og 36 kg svinn/år.  

• Det er per d.d. ikke konstatert gummigranulat i verken sjø, vann eller elver. 
Heller ikke i fisk eller fugler.



Hvilke tiltak gjør Norges Fotballforbund mht miljøaspektet ?

NFF har iverksatt en rekke tiltak:

• Drift og vedlikeholdsseminarer i fotballkretsene
• Seminarer vi deltar/har innlegg på (eks: Bad, park og idrett, fylkeskommunale informasjonsmøter)
• Deltagelse i nasjonale og internasjonale fora
• Deltagelse i KG 2021 
• Veileder «Utforming av miljøvennlige kunstgressbaner» 
• Svare media vi har kontroll på
• Deltagelse i 5 pilotprosjekter

• Mandal, Bergen (Fyllingen), Skedsmo, Tangmoen, Levanger og delvis Byåsen
• Befaring per d.d på over 400 kunstgressbaner (- og flere kommer):

• Utferdige rapporter
• Nåsituasjon rundt banene mht granulat på avveie
• Forslag til forebyggende miljøtiltak. Noen med kostnadsoverslag.

• Søkt og fått tilskuddsordninger for å iverksette forebyggende miljøtiltak:
• Sparebank1 Nord Norge Samfunnsløftet; 10 mill.
• Sparebankstiftelsen Gran, Ringerike, Jevnaker, Lunner, Nittedal: 4 mill.
• SR Bank 2 mill.
• Sparebankstiftelsen Telemark 1,5  mill.
• Søkt også til en fylkeskommune 1 mill. 

NFF som har mål å redusere granulatsvinnet med 90 prosent innen utgangen av 2020.



Veileder «Utforming av miljøvennlige kunstgressbaner»



Dette er det slutt på!



Hvilke tiltak fokuserer Miljødirektoratet på?

Overordnet:
«Granulat skal fra ikrafttredelsesedato ikke forekomme utenfor baneområdet uten 
at det er lagt til rette for det f.eks. med fast underlag».

Hovedtiltak:
1. Fysiske barrierer rundt banen (murkant, impregnerte bord, reklameskilt, plastduk)
2. Håndtering av drens og overflatevann (kumfilter, duk) 
3. Tiltak for å hindre spredning av gummigranulat med spillerne ut av banen (sluser med rist)
4. Forsvarlig håndtering av snø som måkes ut av banen (snødeponi på fast underlag)
5. Avfallshåndtering (hvor skal brukt kunstgress og granulat avhendes?)
6. Dokumentasjonsplikt (loggbok vedlikehold, etterfylling inkl deponeringsssted)  
7. Det skal jobbes for å fremskaffe nye innfyllsmaterialer

Tidsperspektiv:
• For nye baner: Ved etablering
• For rehabbaner: Ved rehabilitering
• For mellomårbaner: Max 3 år



Granulat på avveie                     

Dersom det ligger granulat utenfor baneområdet, skal det tas opp!



Fysiske barrierer rundt banene



Håndtering av drens og overflatevann



Skilt i utgangene fra banene



Rist i kjøreporter for vedlikeholdsutstyr

• Tiltak som hindrer at løst plastholdig fyllmateriale blir med ut av banen 
med kjøretøytøy og vedlikeholdsutstyr ut av banen



Snødeponi på fast underlag



Snødeponi på fast underlag

 



Innsnevring av banen når det vinterbrøytes



Forslag til forskrift om etablering og drift av kunstgressbaner

Kunnskaps- og dokumentasjonsplikt 

Den ansvarlige for idrettsbaner der løs plastholdig fyllmateriale brukes, skal sørge for å ha kunnskap om 
og dokumentasjon på 
a) hvor mye plastholdig løst fyllmateriale som årlig er fylt på idrettsbanen og hva fyllmaterialet består av, 
b) hvor mye plastholdig løst fyllmateriale som årlig er fjernet fra banen og hvordan denne er håndtert,  
c) hvilke tiltak som er gjennomført på idrettsbanen for å sikre oppfyllelse av kravene i denne forskriften, 

og 
d) hvilke vurderinger og tiltak som er gjennomført for å overholde substitusjonsplikten i § 23A-9.

Dokumentasjonen skal tas vare på i minst 5 år og være tilgjengelig ved kontroll eller på forespørsel fra 
forurensningsmyndigheten. 



Forslag til forskrift om etablering og drift av kunstgressbaner

EKSEMPEL:
Føring av loggbok/
FDV



Skal vi ikke heller heie på alle de som gjøre en fantastisk jobb mht dette? 

• Ex Hei i Porsgrunn:

• 2x11-er + 1x9-er kunstgress
• 2 sluser med rist inn til banene 
• Inngjerdet 
• Store asfalterte områder for snødeponi
• Rulleskiløype rundt banene
• Informasjon og motivasjon i klubben
• Driftige folk rundt klubben



Skal vi ikke heller heie på alle de som gjøre en fantastisk jobb mht dette? 

• Ex Brevik:

• 11-er kunstgressbane
• 3 sluser med rist inn til kunstgressbanen 
• Inngjerdet 
• Store asfalterte områder for snødeponi
• Informasjon og motivasjon i klubben
• Hr. og fru Brønsten gjør en fantastisk jobb



Skal vi ikke heller heie på alle de som gjøre en fantastisk jobb mht dette? 

• Ex Ulefoss:

• 11-er kunstgressbane
• Sandvolleyballbane
• Sandhandballbane
• Gressbane
• Total renovering av baneområdet med miljøprofil
• Sluser med rist inn til banen 
• Store asfalterte områder for snødeponi
• Informasjon og motivasjon i klubben
• Driftige folk gjør en fantastisk jobb



Skal vi ikke heller heie på alle de som gjøre en fantastisk jobb mht dette? 

• Ex Bibomyra (Re Kommune):

• 11-er kunstgressbane
• Rulleskiløype
• Løpebane for friidrett
• Informasjon og motivasjon i klubben
• Her er ryddighet og renhold satt i høysetet



Skal vi ikke heller heie på alle de som gjøre en fantastisk jobb mht dette? 

• Ex Stag (Stavern):

• 11-er kunstgressbane
• Klubbhus
• Ledelsen går foran
• Informasjon og motivasjon i klubben
• Dette er ikke unikt, faktisk



Skal vi ikke heller heie på alle de som gjøre en fantastisk jobb mht dette? 

• Ex Tyristrand (Hønefoss):

• 11-er og 7-er kunstgressbane
• Klubbhus
• Store og rene asfalterte områder rundt banene
• Henger oppe motivasjonsskilt
• Heller ikke dette er unikt, faktisk, men flott er det.



Skal vi ikke heller heie på alle de som gjøre en fantastisk jobb mht dette? 

• Ex Bardufoss Idrettspark 

• 11-er og 7-er kunstgressbane
• Storhall
• Klubbhus
• Store og rene asfalterte områder rundt banene
• Installert filter i alle kummene
• Installert rister i alle sluser
• Etablert eget renseområde for traktor
• Hengt oppe motivasjonsskilt



Skal vi ikke heller heie på alle de som gjøre en fantastisk jobb mht dette? 

• Ex Fløya Arena

• 11-er kunstgressbane
• 7-er treningshall
• Klubbhus
• Store og rene asfalterte områder rundt banene
• Installert filter i alle kummene
• Installert rister i alle sluser
• Hengt oppe motivasjonsskilt



Skal vi ikke heller heie på alle de som gjøre en fantastisk jobb mht dette? 

• Ex Lier Kommune

• Har virkelig tatt fatt i utfordringen
• Har 2 meget viktige personer i felten

• Christian Oppsahl Moe og Steinar Hennum
• Renhold (ikke granulat på avveie)
• Holder klubbene i «ørene»
• God dialog mellom de og avdelingen



Skal vi ikke heller heie på alle de som gjøre en fantastisk jobb mht dette? 

• Ex Oslo Kommune

• Har de siste 2 årene iverksatt
forebyggende miljøtiltak på alle nye 
og rehabiliterte kunstgressbaner:
• Ringmur
• Rister i sluser og porter
• Kumfilter
• Snødeponi der det er plass eller kunstgress

helt ut til ringmur/gjerdet



Prosentvis andelsfordeling på granulatflukt andre kretser

Krets Topp Marginalt granulat på 
avveie 

(*)

Klare 
forbedringspotensialer

(**)

Under 
rehabilitering

Østfold
Har ikke besøkt indre Østf.

17/42
40,6 %

16/42
38 %

6/42
14,2 %

3/42
7,2 %

Telemark 25/60
41,7 %

23/60
38,4 %

7/60
11,6 %

5/60
8,3 %

Troms 19/44
43,3 %

18/44
40,9 %

5/44
11,3 %

2/44
4,5 %

Vestfold 25/60
41,6 %

21/60
35 %

10/60
16,7 %

4/60
6,7 %

Buskerud 23/60
38,3 %

28/60
46,6 %

9/60
15 %

0/60

Snitt: 109/266
41,9 %

96/266
36,0 %

37/266
13,9 %

14/266
5,2 %

NB:  Ikke haller og løkker/binger
(*)    Funn av granulat under gjerder
(**)  Granulat i området rundt banen 



Skal vi ikke heller heie på alle de som gjøre en fantastisk jobb mht dette? 

Skal vi ikke heller gi et skikkelig klapp på skuldra 
til alle de tusener som hver dag, kveld og helg 
gjør alt de kan for at våre barn og unge skal 

ha et godt og trygt oppvekstmiljø der 
de bor, går på skole og kan ha det fint 

sammen med gode venner?



Hvilke signaler gir Miljødirektoratet mht nybygging og rehab av 
kunstgressbaner?

Kulturdepartementet:
• 10-årsregelen gjelder fortsatt
• Det skal utarbeides en tilstandsrapport

• Miljødirektoratet (sitat):
5.4 Konsekvenser av overgangsperiode for eksisterende idrettsbaner 
• Alternativ 1: Det gis tre år på å innføre kravet om fysisk barriere og rydding/håndtering av snø, og seks år 

for å innføre kravet om håndtering drens- og overvann. Øvrige krav gjelder fra ikrafttredelse av forskriften. 
• Alternativ 2: Samtlige krav i forskriften inntreffer når idrettsbanen skal rehabiliteres, dvs. bytte 

underlag/gjennomgå en større oppgradering. 



Hvor finner du info om anleggsutvikling i Norges Fotballforbund?
• https://www.fotball.no/klubb-og-leder/anleggsutvikling/

• NFFs anleggssjef:
• Ole Myhrvold

• Mobil: 916 39841
• Mail: ole.myhrvold@fotball.no

• NFFs anleggskonsulenter:
• Jon Asgaut Flesjå

• Mobil: 970 51112
• Mail: JonAsgaut.Flesja@fotball.no
• Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, 

Sunnmøre, Nordmøre og Romsdal

• Ove Halvorsen
• Mobil: 905 42219
• Mail: ove.halvorsen@fotball.no
• Indre Østland, Akershus, Trøndelag, 

Nordland, Hålogaland, Finnmark

• Geirfinn Kvalheim
• Mobil: 906 80006
• Mail: Geirfinn Kvalheim@fotball.no
• Telemark, Vestfold, Buskerud, Østfold, Oslo, Troms

https://www.fotball.no/klubb-og-leder/anleggsutvikling/
mailto:ove.halvorsen@fotball.no


AVSLUTNINGSVIS

Jeg vil oppfordre alle impliserte parter,  det være seg 
politikere,  byråkrater,  baneeiere,  driftere og brukere å 

sette seg sammen for å finne gode løsninger.  
Vi har jo alle et felles mål;  

Legge forholdene til rette for at våre barn og unge skal få 
godt tilrettelagte fritidstilbud i sitt nærområde.

Det finner man kun ut av dersom man snakker sammen.

Takk for meg.
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