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Norges Fotballforbund

• Kunstgressystemer

• Forskriften: Hvordan hindre spredning av granulat

• Hva har vi gjort - kostnader

• Fremtidens kunstgressbane



Kunstgressystemer

1977  1. gen

KG uten granulat

1989  2. gen

Kunstgress med sand

2000  3. gen

Kunstgress med 

gummi/plast 

granulat

2020

Kunstgress:

- med gummi/plast

granulat

- med kun sand

- uten granulat

- nedbrytbart 

granulat



STATUS EKSISTERENDE KUNSTGRESS SYSTEMER

Systemer med granulat:

1. SBR, alle leverandører med samme kvalitet; 
Genan eller Ragn Sells. Med og uten Pad

2. EPDM, alle leverandører med forskjellig type og 
kvalitet. Med og uten pad

3. TPE/TPO, alle leverandører med forskjellig type 
og kvalitet. Med pad.

4. Coated SBR; En leverandør. Med og uten pad.
5. Coated sand; En leverandør. Ny versjon av type 

fra 2006. Med pad.
6. Bioinnfyll av sukkerrøer, en levr., med pad
7. BioBag/cellulose. Uavhengig granulatleverandør. 

Levert på noen mindre baner. Med pad. 
8. Med kork og kork/kokos, To leverandører, med 

pad.
9. Med olivenkjerner. Fra en levr./produsent. FIFA 

godkjent med 43mm kunstgress med sand i 
bunn og 23mm pad. Ikke lagt eller tilbudt i 
Norge!

Systemer uten granulat, alle med pad:

1. Uten innfyll, bla.: Leangen, Bjugn, Bergen og 
Hosle, Bærum. Flere levr.. 

2. Med sand for tyngde, bla.: Haslum og Kløfta. Flere 
levr.. 

3. Med sand som har en funksjon ift spillegenskaper, 
bla.: Fredrikstad, Råde og Flatåsen. Flere levr.. 

4. Med sand og olivenkjerner. Flatåsen (hall), Sætre 
og Teie. To levr.. 

Illustrasjon fra Unisport sin hjemmeside
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HVA ØNSKER VI Å OPPNÅ MED KUNSTGRESSET?

Mest mulig likt naturgresset egenskaper

Hensikten og hvorfor benyttes innfyll/granulat: 

1. Hjelpe til at kunstgressfiberen står oppreist

2. Støtdempingsfunksjon, god friksjon mm

3. At kunstgress ligger stødig (sand).

4. Hudvennlig (skrubbsår)



Norges Fotballforbund

• Hvordan hindre spredning av
granulat /mikroplast

Skien, 22.9.20 



Hva defineres som mikroplast?

•Plastfragmenter som er under 5 mm

•All plast som havner i naturen blir før eller siden mikroplast



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



Formelle krav for å hindre utslipp - §23A i Forurensningsforskriften

• En fysisk barriere rundt banen – minimum 20cm tett barriere

• Løsning håndtering av drens- og overvann

• Tiltak for å hindre spredning fra brukere av banen – personer og 
vedlikeholdsutstyr

• Informasjonsformidling – plikt til å informere

• Forsvarlig håndtering av snø – rydding og deponering

• Avfallshåndtering/ombruk  - kun på samme bane

• Kunnskap- og dokumentasjonsplikt – hva og hvor mye

• Bruk av erstatningsmaterialer når det er mulig - Substitusjonsplikt



Eksempler fysisk barriere – stål/aluminium



Eksempler fysisk barriere - tre



Eksempler fysisk barriere – stein / betong / fjell



Eksempel håndtering av drens- og overvann



Eksempel sluser for å hindre granulat ut av banen



Eksempel sluser for å hindre granulat ut av banen



Eksempel sluser for å hindre granulat ut av banen – traktor/utstyr



Eksempel snødeponi



FORSLAG TIL FORSKRIFT OM ETABLERING OG DRIFT 
AV KUNSTGRESSBANER



Med bakgrunn i Miljødirektoratets forslag, har vi laget en veileder

Se: www.fotball.no



Erkjennelse 1

• Det har tidligere vært for lite fokus på dette. 

• Dermed er det mange som 

har vært litt lemfeldig mht

snøbrøyting

• Vi måtte finne ut hvor dårlig det 

egentlig stod til



Evaluering etter 631 kunstgressbefaringer
Fotballkrets Topp Marginalt granulat på 

avveie

Klare forbedrings-

potensialer

Under 

rehabilitering

Østfold 17/56

30,4 %

24/56

42,9 %

10/56

17,8 %

5/56

8,9 %

Telemark 25/66

37,9 %

26/66

39,4 %

10/66

15,1 %

5/66

7,6 %

Troms 24/54

44,4 %

20/54

37,0 %

8/54

14,8 %

2/54

3,7 %

Vestfold 25/60

41,6 %

21/60

35,1 %

10/60

16,6 %

4/60

6,7 %

Buskerud 34/80

42,6 %

31/80

38,7 %

14/80

17,5 %

1/80

1,2 %

Akershus 22/60

36,7 %

23/60

38,3 %

13/60

21,7%

2/60

3,3 %

Finnmark 9/16

56,2 %

5/16

31,2 %

1/16

6,3 %

1/16

6,3 %

Indre Østland 40/87

46 %

28/87

32,2 %

17/87

19,5 %

2/87

2,3 %

Hålogaland 10/30

33,3 %

14/30

46,7 %

2/30

6,7 %

4/30

13,3 %

Nordland 10/27

37 %

12/27

44,45%

4/27

14,8 %

1/27

3,7 %

Trøndelag 37/95

39 %

41/95

43,1 %

15/95

15,8 %

2/95

2,1 %

Snitt 253/631

40,1 %

245/631

38,8 %

104/631

16,5 %

29/631

4,6 %



Erkjennelse 2

•Vi kan ikke forholde oss til antagelser, estimater og anslag. 

•Vi må forholde oss til fakta!

Dette er fakta for 40,1 % av kunstgressbanene våre



Erkjennelse 3

• Dette var fakta for 38,8 % av kunstgressbanene våre

• Slik er det i dag (på Olsborg)

 



Erkjennelse 4

• Dette var fakta for 16,5 % av kunstgressbanene våre

• Slik er det i dag (på Åfoss)



Har det skjedd noe etter våre besøk og utgivelse av veilederen?

Se: www.fotball.no

 

 

KUNSTGRESSBANER I ET MILJØPERSPEKTIV 

RAPPORTER FRA KUNSTGRESSBANER 

SOM HAR FULGT MILJØDIREKTORATETS OPPFORDRING OM Å 

IVERKSETTE FOREBYGGENDE MILJØTILTAK. 

 

 
Viking Stadion 

 
 



Kostnader tiltak

NFF

Gjort vurdering og kostnadoverslag på rundt 200 baner i Norge.  

Snittet er på ca kr 150.000 + mva.

Kostnadene varierer fra 0 – ca kr 800.000 pr 11-er bane

Ved ny bane. Husk: At det er tillegget for tiltakene du skal kostnads-

beregne. Gjerde, sluser, ballfangnett og porter skal du uansett ha.

Eksempel: Varden Kunstgress. 

Store kostnader bla ringmur for at terrenget er høyere på den ene 

siden. 

Gjennomgang med Bergen kommune vedr merkostnad for 

å tilfredsstille forskriftene:  Kr 800.000

Varden kunstgress.



Kostnader tiltak – Skedsmo Stadion

Kostnader, snødeponi, sluser spillere og maskiner,

Kunsgress i skråninger mm.:

Kr 1.770.000.

I tillegg så gjenstår det arbeid for ca kr 200.000

Dvs en totalkostnad avrundet til 2 mill kr.. MEN:

Snødeponi, gravd ut i skråning

Kunstgress i skråning

Rister inn til garderober mm.. 
Sluse for spillere, masking og utstyr – 2 stk



Skedsmo Stadion

Total kostnad kr 2.000.000

To 11-er baner og en 7-er bane

Dvs 2,5 bane

Kostnad pr 11-er: Kr 800.000



Hva er viktig for fremtidens kunstgressbaner?

Vi ønsker spilleren i fokus



Det er fullt mulig å ha to tanker i hodet samtidig…..

Miljøets besteSpillerens beste



Hva er viktig for fremtidens kunstgressbaner?

• Alle som spiller fotball i Norge skal ha baner av høy kvalitet og skal 

være sikrest mulig for utøverne, både med tanke på fysiske skader, 

belastning og helse for øvrig

• Alle impliserte parter må ha en felles målsetting om å finne gode løsninger 

knyttet til miljø, gode spillegenskaper og fornøyde spillere

• Fotballen skal vise ansvarlighet og være pådriver i miljøarbeidet

• Spilleren i fokus; Vi voksne må oppfylle våre barns store ønske; 

Å få spille fotball på best mulig underlag sammen med gode venner



Hva mener vi er fremtidens kunstgressbaner?

At kunstgressbaner som etableres skal baseres på en bærekraftig 
løsning:
• Innkjøp

• Miljø

• Drift og vedlikehold

• Gjenbruk/resirkulering

Egenskaper til kunstgress systemet:
• Minst mulig plast i kunstgressteppet og hele systemet forøvrig

• Samme produktinnhold i fiber og primær- og sekundær backingen

• God miljøvennlig støtdempingssjikt / pad som kan gjenvinnes

• Tungt innfyll som holder systemet på plass og gir ønskede egenskaper; 
støtdemping, friksjon osv.; Eks.: sand i bunn og innfyll/granulat ihht
miljøkrav.

For baner hvor det ikke er organisert fotball, som nærmiljøanlegg og ved 
skoler kan sandfylte og/eller noninfil baner gjerne bygges. MEN: De må ha 
støtdempingssjikt/pad. 



Oppfordring 

Tenk også konsekvenser for brukerne ved forslag og vedtak

Politikere, baneeiere, driftere, produsenter, leverandører og 

brukere tenk sammen 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.

.


