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Kort om TeBe Sport



• Et av Norges eldste fagmiljø på vedlikehold og
drift av kunstgressbaner. Tilbyr produkter og
tjenester som sikrer god økonomisk drift, 
redusert påvirkning på miljøet og økt idrettsglede

• Har renset og vedlikeholdt rundt 200 baner årlig
siden 2005

• Eier og drifter Miljøbaner.no som selger verktøy
og løsninger for å øke oppsamling og gjennbruk
av gummigranulat

• Avholder kurs og seminarer om drift, vedlikehold
og løsninger for sirkulært granulatregnskap

• Tilbyr automatisk telling av brukere i
innendørshaller og måling av utnyttelsesgrad

• Har utviklet DRIVE; en programvare for 
dokumentasjon av utført og planlagt drift og
vedlikehold



• Verdens første mobile løsning for bærekraftig
avhending, gjenbruk og resirkulering



Hva betyr bærekraftig drift og 
vedlikehold for oss?



Bærekraftig drift og vedlikehold

Vårt mål er å bidra til å holde 
idrettsanlegg og aktivitetsflater så høyt 
som mulig i avfallspyramiden

• Lage mindre avfall gjennom å forlenge 
levetiden til idrettsflatene

• Gjenbruke materialer på nye eller 
eksisterende flater

• Resirkulering av råmaterialene over i 
nytt sirkulært kretsløp



Reduser avfallet

• Oppnå så lengst mulig levetid
• Regelmessig, og proaktiv, drift og vedlikehold
• Kurs og opplæring
• DRIVE, digital banemester

• Utnytt ressursene man har optimalt
• HallMonitor
• BaneMonitor
• PAXTeller



DRIVE – Digital banemester

• Oversikt, kontroll og rapportering
• Programvare for alle som drifter idrettsflater
• For bedre kontroll på driften, sikre 

gjennomføring av tiltak og sørge for vedlikehold 
som; 

• Sikrer gode treningsforhold
• Forlenger levetiden på idrettsflaten
• Reduserer miljøbelastningen
• Dokumenterer livsløpet
• Reduserer driftskostnadene



Hallmonitor

• En sensor for automatisk telling, 
analyse og dokumentasjon av antall 
brukere og utnyttelsesgrad for 
innendørs og utendørs idrettsflater. 

• Sensoren gir eierne av 
idrettsanlegget tilgang til fakta for 
bedre å kunne planlegge, 
tilrettelegge og dokumentere bruk 
og utnyttelse av et anlegg. 



Gjenbruk og resirkulering av råmaterialer

• Verktøy for å hindre granulatflukt (www.miljobaner.no)

• Ny tjeneste for avhending av kunstgressbaner
• Separasjon på stedet 

• reduserer bruk av tungtransport
• Gjenbruk av de ulike bestanddelene

• Sand
• Ifyll
• Gressfiber/backing

• Resirkulering - råvarer til norsk plastindustri
• Blir endel av et sirkulært kretsløp

http://www.miljobaner.no/


Avhending av Kunstgress



Dagens utfordringer



Bakgrunn

• Eksplosjon av kunstgressbaner siste 20 år
• 2020: ca 1800 kunstgressbaner i Norge
• 400 000 aktive barn, unge og voksne

• En kunstgressbane har levetid på 10 -15 år, 
• Ca 220 tonn per 11´er bane; 100 tonn sand, 100 tonn 

gummi og 20 tonn gressfiber og backing

• En bane er avfall, etter gjenvinning blir den til nye råvarer
• I dag er det ingen god helhetlig norsk løsning som leder til 

lavere kostnader for klubbene og mindre belastning på miljøet
• TeBe skal være i førersetet av denne utviklingen og fronte en 

mer bærekraftig nasjonal løsning



I dag
• I dag avhendes det mellom 50 og 70 

kunstgressbaner i Norge
• Ingen god norsk løsning finnes
• De fleste baner sendes til i Danmark

• Antallet kunstgressbaner som skal
avhendes i Norge kan øke til ca 180 baner
i året!



Dagens utfordring
• Miljøkonsekvenser - utstrakt bruk av tungtransport

• Transport til Danmark med opprullede gressruller.
• Transport av ny sand og ifyll tilbake til den nye banen

• Store kostnader forbundet med dagens løsning
• Opprulling og pakking i plast
• Gatefee, toll og svak norsk krone
• Transport til mottak i Danmark
• Godt fungerende råvarer fra gamle bane, må kjøpes på

nytt
• Redusert verdiskapning og økt forbruk

• Råvarer forsvinner ut av landet
• Redusert ombruk, økt bruk av nytt materiale

 Dagens løsning medfører store miljøkonsekvenser, økte
kostnader for idretten og eksport av råvarer som kunne
blitt gjenbrukt av Norsk industri



TeBe Sport-modellen
TeBe Sport etablerer Norges første mobile løsning for 
bærekraftig avhending av kunstgressbaner



TeBe Sport-modellen
Bærekraftig løsning med fokus på miljø, ombruk og reduserte
kostnader, basert på;

• En mobil separasjonsmodul (3 x 20 fots containere) som
kjøres til banen, og sand og ifyll separeres fra gress og
backing, som igjen lagres i big-bags ved bane.

• Kunden (klubb, kommune, kunstgressleverandør) 
bestemmer selv hva de ønsker å gjenbruke.

• Det som ikke gjenbrukes fraktes til lager, nærmest mulig
bane, gjenbrukes i annen industri.



TeBe Sport-modellen



Gjenbruk

 Sand
• Gjenbruk på ny bane
• På baner med naturgress
• I annen industri

 Ifyll (SBR)
• Støpt pad /Prefabrikert pad
• Bestanddel i asfaltindustrien
• Gjenbruk som etterfylling på eksisterende baner
• I annen industri

 Gressfiber & backing
• Ekstrudering, granulering og videreforedling
• Andre produkter innen plastindustrien
• Støpt inn i pad
• Drivstoff



Shock pad
• 1-2 m2

• 10 mm – 40 mm

• Gjenbruk av SBR

• Gjenbruk av gressfiber og backing



TeBe Råvarehus

TeBe warehouse
- Strategisk lokalisert
- Kortere transport
- Enkel henting



Miljøeffekt
- TeBe Sport-modellen

Betydelig reduksjon i miljøbelastning

• Redusert transport for frakt av kunstgress til
Danmark / mottak

• Redusert transport av ny sand og ifyll tilbake
• Redusert transport av resirkulerte råvarer fra

gjenvinning til industri for foredling

Betydelig reduksjon i antall kjørte km ift dagens løsning

Dagens løsning TeBe Sport AS

Transport av gress
m/ifyll til Danmark
(Herning)

626 km Transport av gress
u/ifyll til Trondheim

698 km

Antall semitrailere 10 stk Antall semitrailere 3 stk

Totalt kjørte km 6 260 Totalt kjørte km 2 094

+ Tilkjøring av sand
og ifyll

Gjenbruk av sand
og ifyll

Eksempel, bane i Bergen med gjenbruk



Fordeler
- TeBe Sport-modellen

• Mobil løsning, med separering på stedet
• Lavere kostnad for avhending

• Trygghet for sluttkunden, og dokumentasjon på at 
banen er avhendet forsvarlig

• Redusert miljøbelastning fra transport
• Miljøvennlig – over 95% gjenbruk

• Gjenbruk av prosesserte råvarer lokalt
• Sirkulært livsløp
• Bærekraft



Produkter og prising



Produkter

TeBe Sport tilbyr følgende tjenester og produkter

Opprulling av gress

Lokal separering av gress og ifyll

Lokal gjenbruk av sand og ifyll, helst på ny bane

Salg av gjenværende (sand, ifyll, plast) til foredlingsindustri

Utstede miljøbevis med miljørapport til baneeier for forsvarlig 
avhendet bane
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Prisingsmodell

• Opprulling
• - basert på m2

• Separering
• - basert på m2

• Gjenbruk av sand og ifyll
• - basert på tonn

• Bortkjøring av masser
• - basert på tonn

 Prismodellen skal gi insentiv for gjenbruk av separerte
masser.



Oddbjørn Lindebekk
(m) 93 22 44 61

(e) oddbjorn@tebesport.no

www.tebesport.no www.allsportsrecycled.no www.miljobaner.no

TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!

http://www.tebesport.no/
http://www.allsportsrecycled.no/
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