
Kunstgressets fremtid

Bad Park Idrett 12. oktober 2021



Aktivitetstall: 



Vår jobb er å sørge for at alle disse får dekket 
behovet for gode kamp- og treningsarenaer



Antall kunstgressbaner:

5.003
11’– er baner 1.170
9 – er baner 61
7 – er baner 614
Fotballhaller 11–er 31
Innendørs 7– er 122
Ballbinger 3.005



Status kunstgressanlegg i Europa:
• Tyskland: 

• Ca 5.000

• Danmark:
• Ca 300

• Sverige:
• Ca 1.100

• Nederland:
• Ca 2.500

• Totalt ca 42.000 kunstgressbaner i Europa



Anleggsutvikling er et av fem prioriterte kjerneområder i NFFs strategi
HOVEDMÅL:
• NFF vil ta en aktiv rolle i utviklingen av fotballanlegg, ved å 

arbeide for gode finansieringsmodeller og bærekraftige 
kunstgressbaner.

Oppgaven: 
• Være ledende i arbeidet med å legge til rette for 

miljøvennlige, bærekraftige kunstgressanlegg.
• Fortsette anleggsutbyggingen med vekt på kunstgressbaner 

for barn og unge.
• Etablere god dialog med myndigheter og 

forskningsinstitusjoner om anleggsutvikling.

Mål: 
• Vekst i antall fotballanlegg med 3 % ved utgangen av 2023
• Alle fotballanlegg skal ha på plass miljøforebyggende tiltak

for å forhindre gummigranulat på avveie.
• I løpet av strategiperioden skal det foreligge flere 

miljøvennlige alternativer til dagens kunstgressanlegg.
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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.



Miljøutfordringer med plast/ granulat på avveie

Ny forskrift fra juli 2021

Nybygging og rehabilitering er halvert etter at 
kommuner og fylkeskommuner nekter bruk av 
gummigranulat. Dette er kritisk for vår aktivitet

Vi erfarer at flere kommuner har utfordringer med å 
stå ved vedtak om forbud mot gummigranulat

EU kommisjonen skal behandle saken om forbud mot 
produksjon og bruk av «man made» mikroplast i 
desember i år

Hva er status

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Alternativer dårligere og betydelig dyrere = krise for klubbenes aktivitet, inkl. fare for skader på spillere fordi kunstgresset ikke skiftes selv om det er utslittDe fleste kunstgress byttes etter 10-12 år nesten uansett, fordi de får spillemidler til utskifting først når kunstgresset er over 10 år. 



Dilemma: 

Tilgjengelige 
alternativer 
er foreløpig ikke gode 
nok

Brukernavn
Presentasjonsnotater
.



Hva mener vi er fremtidens kunstgressbaner?
At kunstgressbaner skal baseres på bærekraftige løsninger:

• Bygging av banen
• Kunstgress-systemet
• Drift og vedlikehold
• Gjenbruk/resirkulering
• Gode spillegenskaper
• Ingen helseutfordringer

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



Hva mener vi er fremtidens kunstgressbaner?
At kunstgressbaner skal baseres på bærekraftige løsninger:

• Bygging av banen
• Kunstgress-systemet
• Drift og vedlikehold
• Gjenbruk/resirkulering
• Gode spillegenskaper
• Ingen helseutfordringer

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



Bygging av banen

Altfor mange baner 
bygges feil

Drenering det største 
problemet

Må konstrueres og 
bygges av fagfolk

Kvalitetskontroll og 
testing under bygging
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Kunstgress-systemet

Samme materiale i hele systemet

Resirkulerbart

Sterkere fibre

Bedre kvalitet på sand og granulat

Miljøvennlig

Bærekraftig



Fiberkvalitet

• Dagens Lisport XL er ikke god nok til å forutsi hvordan et 
kunstgress ser ut etter noen års bruk

• Stor kvalitetsforskjell på fibrene. 
Her må det forskes mer på:

• Tverrsnitt
• Tykkelse
• Råstoff
• Tilsetninger



6000 Cycles3000 Cycles

Modifisert Lisport XL
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6000 Cycles6000 Cycles

Modifisert Lisport XL



Felttest 7 år gammel bane



Målområdet



Målområdet



Midtsirkelen



Midtsirkelen



gg

Etter 6000 cycles i modifisert Lisport XL

Fibertap Fluff Totalt

Gress 1 0.38% 0.25% 0.63%
Gress 2 0.61% 0.24% 0.85%
Gress 3 1.0% 1.3% 2.3%
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Alt vedlikehold sliter på kunstgresset
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Avhending av brukt kunstgress

• På kort sikt:
• Re Match i Danmark
• Flere nye aktører etableres nå i Norge
• Energigjennvinning

• På lengre sikt:
• En bærekraftig løsning 

• Gjenbruk av ex sand og granulat
• Resirkulering og gjenbruk av SBR, 

gress og backing (Ex Teie) 



Hvis vi skal beholde kunstgresset,
vi må vise at vi kan produsere, bruke og kaste 

(resirkulere) det med minst mulig miljøpåvirkning 
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Brukerundersøkelse
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Oppsummering:  

1) NFF jobber for å finne alternativer som leverer på miljø, kvalitet, holdbarhet og 
økonomi 

2) Ingen forbud før gode alternativer er på plass. Vi frykter at en ukjent regning 
skyves over på klubber og spillere. Dette vil gå ut over aktivitetstilbudet

3) Fortsette utrullingen av effektive tiltak for å holde gummigranulatet på banen på 
eksisterende og nye baner

4) Unngå stor merkostnad for klubbene. 50 % av banene eies og driftes av klubbene
5) Staten må stille opp



Vi forventer

Nye anskaffelsesregler for kommunene og muligens også klubbene 
der miljøfaktor og bærekraft vektlegges mye sterkere.

Strenge forskrifter for avhending av brukt kunstgress.

Et marked som vil kreve en sirkulær økonomi 
og kreve bærekraftige produkter
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