
Status på bærekraftig kunstgress for fotball

Ove Halvorsen, Anleggskonsulent NFF, Tlf 905 42 219 E-post: ove.halvorsen@fotball.no



Ansatte anlegg Norges Fotballforbund pr september 2021

Øyvind Trygge Moltubakk, Ullevaal Stadion.
• Anleggssjef fra 01.09.21

Ole Myhrvold, Ullevaal Stadion.
• Tidligere anleggssjef; nå Seniorrådgiver fra 01.09.21 – 01.04.22

Internasjonalt, Toppanlegg, Haller mm

Robert Winnem, Ullevaal Stadion
• Ny anleggskonsulent frå 01.09.21; Telemark, Vestfold, Buskerud, Østfold,Troms og Finnmark

Jon Asgaut Flesjå, 60%, Stavanger 
• Anleggskonsulent; Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Sunnmøre, Nordmøre og Romsdal 

Ove Halvorsen, Hamar
• Anleggskonsulent; Oslo, Akershus, Indre Østland, Trøndelag, Nordland og Hålogaland.

Fotballhaller, klubbhus og garderobebygg



FNs bærekraftmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, 
bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. 

Bærekraftig utvikling er en utvikling som 
imøtekommer dagens behov uten å ødelegge 
mulighetene for at kommende generasjoner skal få 
dekket sine behov.

Klima og miljø-dimensjonen
• energibruk, transport, avfallsmengde

Den økonomiske dimensjonen
• at alle har råd til å dekke sine behov nå og i 

fremtiden.

Den sosiale delen
• sikre at alle mennesker får et godt og 

rettferdig grunnlag for et anstendig liv.



NFF Formål

• NFFs samfunnsoppdrag er betydelig, og det er da en selvfølge å 
ha et bevisst forhold til bærekraft. Innsatsen skal være offensiv, 
konkret (nok) og forpliktende (nok).

• Begrunnelsen for å fokusere er tresidig:

• Idretten har et viktig ansvar som sentral samfunnsaktør – og er 
avhengig av en bærekraftig klode like mye som andre.

• Næringslivet utvikler og iverksetter tiltak, og har krav og 
forventninger til sine partnere. Fokus på bærekraft vil styrke 
NFFs konkurransekraft 

• Hva vi gjør og ikke gjør, vil påvirke fotballens omdømme. Det 
igjen påvirker evnen til å tiltrekke seg politisk støtte, ressurser, 
partnere, medlemmer og frivillige.

• Ved å fokusere på bærekraft-målene sikrer fotballen egen 
bærekraft. 

NFF Formål
Organisere, utbre og lede 
fotballen i Norge

Hvorfor bruker NFF tid på Bærekraft



Strategiplan 2020/23

«NFFs arbeid med bærekraft skal synliggjøre fotballens positive bidrag og effekter, 
og utvikle tiltak og virkemidler på områder vi kan bli bedre på, særlig innenfor miljø.»



NFF’s HANDLINGSPLAN 2020-2023, STRATEGIPLAN

NFF vil utvikle fotballanlegg med en tydelig 
miljøprofil. 

• Anleggsutviklingen har vært formidabel på alle nivåer i 
norsk fotball de siste årene. Resultatet er aktivitetsvekst 
og styrking av fotballens posisjon i lokalsamfunn i hele 
Norge. Bygging av nye kunstgressbaner og 
rehabilitering av eksisterende må fortsette slik at vi får 
nok anlegg for alle som vil spille fotball.

• Kunstgressbaner med gode miljøløsninger vil være 
viktig for NFFs anleggsarbeid i strategiperioden. 
Sammen med offentlige myndigheter, andre 
Europeiske fotballforbund og kunstgressaktører må 
vi finne gode løsninger som tilfredsstiller dagens 
og morgendagens miljøkrav.

• For toppfotballen er det viktig å avklare i hvilken grad 
spill på kunstgress kontra naturgress er en utfordring i 
et internasjonalt konkurransebilde.

•

Prioriterte oppgaver:

• NFF skal være ledende i arbeidet med å legge til 
rette for miljøvennlige og bærekraftige 
kunstgressanlegg.

• Fortsette anleggsutbyggingen med vekt på 
kunstgressbaner for barn og unge.

• Tilrettelegge for gode, permanente treningsforhold på 
naturgress før landskamper – og utrede muligheter for 
et større trenings-/kampanlegg for alle våre landslag.

• Være aktiv i arbeidet med finansieringsmodellene i 
norsk idrett.



• NFF deltar i et EU prosjekt om FN 
bærekraftmål, hvor vi skal finne mer 
miljøvennlige kunstgressløsninger

• Utarbeide et dokument om mer bærekraftige og miljøvennlige 
alternative fyllmateriale for kunstgressbaner, inkludert en 
livssyklusvurdering og en sammenlignende miljøpåvirkningsanalyse 

• Målet er å finne et produkt som kan 
hjelpe klubber over hele Europa 
med å installere mer miljøvennlige og
bærekraftige kunstgressbaner 

Striker



HVA ER ET MILJØVENNLIG OG  BÆREKRAFTIG KUNSTGRESSANLEGG
HVA SIER PBL / TEKNISKE FORSKRIFTER (TEK 17)

TEK17. §9.1 Generelle krav til ytre miljø:

• Materialer og produkter med lave miljøbelastninger knyttet til alle trinn i 
livsløpet bør velges. 

• Det bør for eksempel velges produkter med energieffektiv og utslippsfattig 
fremstillingsprosess.

• Produkter laget av materialer som er eller kan gjenvinnes, bør foretrekkes.



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. Annet med blanding med plast/gummi.
7. Bioinnfyll av sukkerrøer, en levr., med pad
8. BioBag/cellulose. Uavhengig granulatleverandør. 

Levert på noen mindre baner. Med pad. 
9. Goe-BIO granulat i samarbeid med NFF. Lagt på 

en bane i Kristiansand i september 2021.
10. Med kork og kork/kokos/annet, med pad.
11. Med olivenkjerner. Tykkere lag med 12-15mm 

olivenkjerner med sand i bunn

Systemer uten granulat, alle med pad:

1. Uten innfyll, bla.: Leangen, Bjugn, Bergen og 
Hosle, Bærum, Egge (2021) Flere levr.. 

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

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

4. Med sand og olivenkjerner (tynt lag olivenkjerner 
på toppen). Flatåsen, Sætre og Teie.  

Illustrasjon fra Unisport sin hjemmeside



Hvorfor SBR

Granulat fra bildekk

• Har de beste spillegenskapene

• Et langt billigere enn alternativene

• Sikrer gjenbruk av kassert 
materiale. 

• Ca 155 000 tonn kasserte bildekk i 
2018 i Norge og Sverige



Bilgummi!



Typer plastholdig granulat

SBR      Styrene Butadiene Rubber 
EPDM   Ethylene Propylene Diene Monomers
TPE       Thermo Plastic elastomers



Typer organisk granulat

Kork Kork/kokus event
kork/olivenkjerner



Typer organisk granulat forts.   

Cellulose/tre Sukkerør



GOE BIO Granulat 

• Installeres 1 pilotbane 2021. Første nå ferdig i 
Kristiansand. Planlegger 2 nye våren 2022.

• NFF støtter 1-2 baner med finansiering av pad for 
å få samme system som i lab.

• Pilotene vil bli overvåket av NFF mhp. 
spilleroppfatning, LCA og FIFA tester.

• Banene bør ligge 1-2 år før produktet evt. slippes 
på markedet.



Pioltbane 1 – Kristiansand, Sukkevann
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«PLAST ER IKKE 
MILJØFARLIG FØR DET 
KOMMER PÅ AVVEIE»



Ny §23A i Forurensningsforskriften ble vedtatt av Regjeringen den 7. april 2021

Forskriften omfatter tiltak for å hindre at granulat havner utenfor banen:
1. Krav om fysisk barriere rundt banene (min 20cm)
2. Håndtere drens- og overvann (Granulatfilter i kummene).
3. Hindre spredning fra brukere og vedlikeholdsutstyr (Sluser med rister, børster, skilt for brukere, 

samt kjøretøy/utstyr (for kjøretøy og utstyr kan dette løses ved at dette rengjøres ute på banen)).
4. Informasjonsformidling – plikt til å informere
5. Snødeponi – rydding og deponering
6. Håndtering av granulat – hindre at granulat på baneområdet spres til omgivelsene, inkl samle 

opp granulat som i dag ligger utenfor banen
7. Kunnskap og dokumentasjonsplikt – hva og hvor mye
8. Substitusjonsplikt. (Velge et mer miljøvennlig produkt hvis det kan skje uten urimelig kostnad 

eller ulempe). 

Pkt 2 til 8 gjelder straks forskriften er vedtatt med frist 1. juli 2021, mens pkt 1 og 9 gjelder 
senest når banen skal rehabiliteres.



INNENDØRS KUNSTGRESSBANER / FOTBALLHALLER

Innendørs idrettsbaner der plastholdig løst 
fyllmateriale brukes skal ha  

a) løsninger for å hindre at plastholdig løst 
fyllmateriale havner i avløpsvannet, og 

b) tiltak som hindrer at plastholdig løst fyllmateriale 
spres utenfor banen via brukere av banen. 



EKSEMPEL PÅ TILTAK



FORSLAG TIL FORSKRIFT OM ETABLERING OG DRIFT 
AV KUNSTGRESSBANER



Eksempler Stavanger kommune

Baner med gummigranulat brukes inntil annet fyllmateriale er godt nok 
Tiltak mot granulatsvinn innføres





Kostnader tiltak

NFF
Gjort vurdering, kostnadsoverslag og verifisert utført arbeid på 
115 baner i Norge pr mars 2021.  
Snittet er på ca kr 222.800 + mva. 
Kostnadene varierer fra 0 – ca kr 800.000 pr 11-er bane

Trondheim: Vurdert 21 baner som alle har vinterdrift:
Snitt ca kr 300.000

Ved ny bane og rehabilitering . 
Husk: At det er tillegget for tiltakene du skal kostnads-
beregne. Gjerde, sluser, ballfangnett, kantavslutning, snødeponi
og porter skal du vanligvis uansett ha.

Eksempel: Varden Kunstgress. 
Store kostnader bla ringmur for at terrenget er høyere på den ene 
siden. Varden kunstgress.



Veileder «Utforming av miljøvennlige kunstgressbaner», og
samling rapporter fra utførte anlegg. 



FIBERFLUKT, PLAST PÅ AVVEIE!



HVA ER ET BÆREKRAFTIG KUNSTGRESS?

Bærekraftig utvikling er en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge 
mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov

Flere elementer spiller inn, ikke bare granulatet:
• Produksjon av fiber og kunstgressteppe (mengde plast, energi, utslipp)
• Innhold i kunstgressteppe (PU, latex mm)
• Transport (volum, tyngde, antall km, )
• Installering av systemet (utstyr som benyttes)
• Hva slags pad/støtdempingssjikt (gjenvinning, innhold, produksjon)
• Hva slags granulat (plastholdig, blanding, organisk/forurensning)
• Drift- og vedlikehold 
• Levetidskostnader
• Avhending 
• Hvordan er spilleopplevelsen



En kunstgressbane er ikke miljøvennlig eller 
bærekraftig dersom ingen vil spille fotball på 
den!
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