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• Hva påvirker utviklingen av nye kunstgress-systemer
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• Gode råd for planleggingen og søknadsarbeidet for å bli prioritert



Kunstgressbaner 
- Krevende å planlegge –

krevende å gi råd!
Bakgrunn:

• Fokus på miljø – spesielt plastavfall og mikroplast –
FN`s bærekraftsmål

• Kunstgressbaner står for en stor del av mikroplastutslippene 
i norsk natur

• Nye miljørelaterte regelverk/bestemmelser innføres 
internasjonalt, nasjonalt, regionalt og lokalt!

• Nye produkter skal oppfylle idrettens funksjonskrav og 
miljøkrav

• Hvorfor ikke  gjøre det enkelt? – bygg flere naturgressbaner!

• Kortsiktige og langsiktige løsninger

• Mange aktører med ulike interesser og fokus :
idretten - politikk – offentlig forvaltning - baneeiere -
produsenter/leverandører

• Dekningsgrad spillemidler går ned – tildelingsprosent nede i 
19,9% i Trøndelag

Kunstgress med gummigranulat Foto Bjørn Aas Kunstgress uten innfyll I Sveits. Foto Gisle Løseth



• Eventuelt EU–forbud mikroplast? / UEFA-nye 
standarder?

• Miljødirektoratets nye forskrifter     
–bla begrensende fysiske tiltak

• NFF – idrettens tilnærming til problemstillingen

• Leverandører – hva er de ulike leverandørenes 
miljøfokus på produktutvikling?

• Brukeroppfatning - brukererfaring

• Politiske forventninger og prioriteringer i fylket –
nye retningslinjer

Hva påvirker utviklingen av nye 
kunstgressystemer?



Fylkesting 2019-2023 har behandlet saken i møte 22.04.2020 sak 48/20 

Fylkestingets vedtak:

1. Fylkestinget vedtar reviderte mål og retningslinjer for tildeling av spillemidler til anlegg for 
idrett og fysisk aktivitet i Trøndelag i perioden 2020-2023. 

2. Målet er at alle skal ha mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet, både i regi av idretten 
og i egenorganisert aktivitet, til en lavest mulig kostnad. Det legges særlig vekt på å utvikle 
attraktive tilbud til barn og unge. 

3. De nye retningslinjene formidles til alle relevante aktører. Det må utarbeides gode verktøy 
for å sikre god dialog og nødvendige utredninger, slik at vi bygger anlegg for best mulig 
måloppnåelse.

4. Trøndelag med sine tunge teknologimiljøer har gode muligheter til å gå i front både 
regionalt, nasjonalt og internasjonalt, i arbeidet med å utvikle alternative løsninger til 
kunstig innfyll som granulat på våre kunstgressbaner. Gjennom samarbeidet med 
teknologi og kunnskapsmiljøene NTNU/SIAT, prosjekt KG 2021, er arbeidet med nye 
alternative løsninger allerede godt i gang.

5. Det forventes at det legges et enda større press på produsentene og at framdrifta i arbeidet 
forsterkes slik at kunstig innfyll utfases og at nye løsninger er reelle i nær framtid



Fylkeskommunale retningslinjer for prioritering av spillemidler

Høring
• kommuner
• idrett
• friluftsliv
• skytter org
• ungdomsutv



1. Interkommunale anlegg 

2. Attraktive aktivitetsanlegg. Dette er anlegg både inne 
og ute, som er tilrettelagt for allsidighet og 
inkluderende og attraktive møteplasser i nærmiljøet og 
ved skoler

3. Idrettsanlegg med høyt aktivitetspotensiale  for barn 
og unge, i områder med lav anleggsdekning for de 
aktuelle idrettene

4. Nødvendig oppgradering av eksisterende anlegg der 
det skal gjennomføres arrangement som har nasjonal 
status 

Øvrige anlegg som tilfredsstiller Kulturdepartementets 
bestemmelser og Trøndelag fylkeskommune sine vilkår 
prioriteres etter kommunale ønsker.

Anlegg som prioriteres i Trøndelag

Foto: Rune Helliesen
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1. Anlegg som tildeles spillemidler skal være omtalt i en 
kommunal plan som er utarbeidet etter 
prosesskravene i plan- og bygningsloven, og må 
inneholde kunnskapsbaserte behovsvurderinger. 

2. Store kostnadskrevende idrettsanlegg bør i tillegg 
være prioritert i trønderidrettens egne anleggsplaner

3. Alle anleggene må planlegges og driftes med mål 
om økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft*

* Anleggene må være trygge og gi lik tilgang for alle. Anleggene må ha god 
bestandighet og høyt brukspotensiale, og må vektlegge gode løsninger for 
areal- og energibruk. Materialvalg må gjøres etter nasjonale standarder, og 
produktenes egnethet til gjenvinning må vurderes. 

Vilkår 
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https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/folkehelse-idrett-frivillighet/idrett/spillemidler/

Fylkeskommunens sjekkliste:

Link:

Sjekklista skal være et hjelpemiddel til søker i 
søknadsprosessen om spillemidler:

• Oppfylle og dokumentere krav i kulturdepartementets 
bestemmelser vedrørende vilkår for søker, krav til 
søknad og utforming av anlegg 

• Dokumentere og konkretisere vilkår og bærekraftsmål i 
fylkeskommunens nye retningslinjer for tildeling av 
spillemidler til idrettsanlegg herunder:

• Planforankring
• Økonomisk , sosial og miljømessig bærekraft
• Brukermedvirkning i planlegging og prosesser
• Reelle behovsvurderinger for etablering av 

anlegget
• Konsekvenser for brukerne
• Forankring i fylkeskommunal prioritering

Sjekklista er et obligatorisk vedlegg til spillemiddelsøknaden!

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/folkehelse-idrett-frivillighet/idrett/spillemidler/


Hva er viktig for å kunne foreta det riktige kunstgressvalget 
for ditt anlegg og legge til rette for å bli prioritert ?
Fylkeskommunen ønsker å prioritere anlegg som i størst mulig grad imøtekommer vilkår og politiske 
prioriteringer - anlegg som dokumenterer at det tas best mulig miljøriktige valg ut fra brukernes 
behov!  – det krever god Balansekunst!

• Behovet – foreta gode og realistiske behovsvurderinger
• Definer bruken/brukere godt - Hvem er hovedbrukere og hva er behovet for de ulike 

brukergruppene
• Nivå –topp/bredde – barneidrett/voksenidrett. Ulike behov!
• Medvirkning – ta med brukerne og driftspersonell i planleggingen og prosesser

Test ut de ulike systemene/alternativene med forankring og medvirkning av aktive utøvere

• Driftskostnader – vurder driftskostnadene på de ulike systemene. Erfaring fra KG2021 og NFF

• Livsløpskostnader (LCC) – kostnader fra innkjøp til avhending
• Utfordre produsenter/leverandører på å dokumentere sirkulære løsninger for sine produkter

– resirkulering – gjenbruk – ombruk – sluttprodukt/avhending
• Bruk objektive rådgivere til planlegging og innkjøpsveiledning – innkjøpsveileder under arbeid
• Banene skal være funksjonelle i minst 10 år! Første mulighet for å søke SM til rehabilitering

• Ingen systemer er ennå ekskludert fra å bli prioritert i Trøndelag fylkeskommune, forutsatt gode 
behovsutredninger og prosesser under planlegging. (Merk evt kommunale forbud)

Belastning på miljøet – et ansvar for alle!



trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke
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