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En plastsmart by i 2023 ?

Fremtidens kunstgresseminar 26. oktober 2020
Silje Salomonsen - Miljøenheten



Politisk bestilling

Bystyret i Trondheim ser alvorlig på problemet med 

plastforurensing, og ber Rådmannen snarest mulig legge frem en 

ambisiøs strategi for hvordan vi kan gjøre Trondheim til en plastfri 

by innen 2022. Rådmannen bes umiddelbart iverksette tiltak for å 

redusere bruk av plast og plastbaserte produkter både i 

kommunens egen organisasjon og i Trondheim Kommune som 

helhet. Utfasing av engangsartikler må prioriteres. Bystyret 

holdes orientert om tiltakene og effekten av dem.





Plastsmart,
ikke plastfri

❖ redusere bruken av plast og erstatte unødvendige 
plastprodukter
➢ bare der det er nødvendig eller best egnet materiale

❖ ingen plast på avveie i naturen
➢ gjenbruke og resirkulere plasten

❖ rydde og plukke plast som allerede er på avveie
➢ reduserer problemet i naturen



Strategi for plastsmart by

Delmål 1: Kutte unødvendig bruk av plast

▪ Egne smarte innkjøp
▪ Veilede og sette vilkår

Delmål 2: Gjenbruke og gjenvinne mer av plasten vi bruker

▪ Vurdere egne materialstrømmer
▪ Dytte bysamfunnet i riktig retning

Delmål 3: Ikke forsøple eller forurense med plast

▪ Feie for egen dør
▪ Ren og ryddig by



▪ Fjerne unødig engangsplast i Trondheim kommune, også under festivaler.

Blant annet bør bruken av plastposer kuttes, blåsokker ved barnehager, skoler og helse- og 

velferdssenter fjernes og engangsbestikk, -fat, og –kopper ikke brukes.

▪ Alle kunstgressbaner skal ha oppsamlingsutstyr til gummigranulat og siler i kummene. Nye 

kunstgressbaner skal være gummifrie.

▪ Tiltak mot plastartikler fra kommunale renseanlegg.

▪ Håndtering av gatefei, rutiner for snøfjerning og gjenbruk av strøsand. Filtrering av 

veiavrenning med dekkslitasje.

▪ Rutiner for å begrense avfall fra vedlikehold av båter og avrenning til fjorden/kanalen.

▪ Ved alle relevante anbud skal redusert bruk av plast prioriteres.

▪ Et forpliktende manifest for å gjøre Trondheim plastfri i samarbeid med Næringsforeninga i 

Trondheim.

▪ Ta initiativ overfor Miljødirektoratet, Fylkesmannen og Hold Norge Rent for gjøre Trondheim 

til pilotkommune for gode ordninger for gratis innsamling etter frivillige ryddeaksjoner.

▪ Vurdere hvordan gummibark og fast dekkende gummidekke på barnehager, skoler og 

lekeplasser sikres og vedlikeholdes, og vurdere andre materialer som støtdemper på 

lekeplasser.

Tiltak bystyret ba om å få vurdert:





Hvordan bli kvitt gamle bildekk?



2011

Over 60 ulike 
kjemiske stoffer
● nonylfenol
● oktylfenol-

etoksilater
● ftalater og klorerte 

parafiner 
(mykgjørere)

● sink og kadmium 
fra vulkanisering

● høyaromatiske 
oljer

● carbon black (sot)
● PAH
● PCB
● avfallsprodukt fra 

produksjon  av 
smøreoljer





Tre typer granulat

SBR-granulat stammer fra oppmalte bildekk.
EPDM-granulat er nyprodusert industrigummi.
TPE-granulat har mange likheter med EPDM-granulat, 
hovedforskjellen er at den ikke er vulkanisert.
Vulkanisering gir et hardere og mer slitesterkt 
materiale som også er mer motstandsdyktig mot 
kjemiske angrep.





[...] En slik anvendelse kan gi utlekking av miljøgifter og sink til underliggende jord 
og til nærmeste resipient. Sink står for den største utlekkingen fra gummigranulat 
fra kasserte bildekk.
 
[...] Klif vil for øvrig nevne at PAH ble forbudt å bruke ved produksjon av bildekk fra 
2010 slik at granulatprodukter laget fra nyere bildekk ikke vil inneholde PAH.



jan 2013

Klif konkluderer
Mai 2011: ”undersøkelsene 
viser at dagens metoder 
for material- og 
energigjenvinning er 
miljømessig forsvarlige”.

Rapporten konkluderte 
derimot med at ingen av 
gjenvinningsformene 
kunne utpekes som klart 
best på grunn av 
manglende 
kunnskapsgrunnlag.

September 2012: 
“Resirkulert 
gummigranulat kan 
brukes trygt”



- krav om en fysisk barriere rundt banen
- forsvarlig håndtering av drens-/overvann og snø for å hindre 

gummigranulat på avveie
- krav om informasjon til brukere av banen slik at de er med å 

bidra til å hindre spredning av gummigranulat.

Etablering av en fysisk barriere inntreffer først når idrettsbanen skal 
rehabiliteres.

Forskriften gir dermed idretten et insentiv til å velge andre 
fyllmaterialer enn gummigranulat når idrettsbanen likevel skal 
rehabiliteres → slipper da kostnadene ved å bygge en fysisk barriere.

Norsk regulering av gummigranulat



EUs regulering av gummigranulat

Use of microplastics as infill material on artificial turf pitches: RAC 
recommended a complete ban after a transition period of six years as 
there was incomplete information on the effectiveness of risk 
management measures. A ban would also be more effective than risk 
management measures in preventing environmental releases in the long 
term.



Gummigranulat i en plastsmart by

- Stor forskjell på miljøgifter i resirkulerte bildekk og nyprodusert 
gummi ⇒ Begge deler gir mikroplast

- Stor forskjell på spredning fra løst granulat på baner og faststøpt 
som pads under gressmatta

- Vanskelig å anbefale oppsamlingsutstyr når ECHA ikke anbefaler 
det

- Kunstgressbaner i en klimavennlig by
- hvor mye CO2-utslipp generer avfallshåndteringen?


