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Odd spiller fotball for framtida
• Talentutvikling
• Sosialt ansvar
• Miljø





Miljøsatsingen på Odd
• Skagerak Energilab – 4300 kvm solceller, Norges største landbaserte batterilager, FoU på fornybar energi
• Sustainability League – pilotklubb for ny internasjonal bærekraftsliga m KPMG og We Play Green
• Støpt for framtida – Odd samler bedrifter og kommuner i regionen for et dypdykk i FNs bærekraftsmål
• Avfallsfri stadion – mindre avfall, mest mulig sortering og gjenvinning, ingen plast i salg i kioskene
• Kunstgress og granulat – en rekke tiltak som det blir mer om senere
• Energieffektivisering – en rekke tiltak som det blir mer om senere
• Broddrane barneklubb – barnesupporterklubb med grønt fokus – tv-aksjonen – minimalt m plast - Miljøagentene
• Oddetall – undervisningsopplegg for matematikk og fornybar energi med vitensenteret Du verden
• Grønn stadion – planer for å kle inn stadionveggene i planter, blomster og nyttevekster
• Elbilsatsing – alle kjører elbil, Telemarks første hurtiglader
• Medlem av Klima- og energinettverket i fylkeskommunen og utarbeider årlige klimaregnskap
• Sykle til kamp-aksjon
Mer om dette på odd.no/miljo



Årlig miljøkonferanse
• Tema: Grønne idrettsanlegg

• 100 deltakere fra Sørøst-Norge

• Representanter fra topp- og breddeklubber,  kommunalt ansatte og 
leverandører

• De nyeste løsningene

• Hvert år i slutten av 
september



Kunstgress og granulat
• Odd har hatt kunstgress siden 2008

• Utviklet granulatfangere i samarbeid med 
Ulefos Jernværk i 2017 – selges over hele 
landet

• Diverse tiltak for å hindre granulat på avveie 
i tråd med forurensingsforskriften 
– murer, rister, tromler for gjenbruk osv

• 2021 – fjernet SBR fra hele anlegget –
TPO på hovedbanen og elleverbanen -
olivengranulat på sjuerbanen



Først i Telemark 
med olivengranulat



Nytt system på sjuerbanen vår
• Gjennomført i juni 2021.
• Banen brukes hovedsakelig av barn opp til 12 år.
• Dekket er hentet fra hovedbanen og sydd om. Det gamle dekket var fullstendig nedslitt og ble sendt til Re-Match i Danmark.
• La 12 mm pad. Tidligere hadde vi ikke pad her, men det er mindre demping i olivenkjerner enn i gummi.
• Innfyll av sand og olivengranulat. Tidligere SBR.
• Olivenkjerner er et avfallsprodukt som det er stort overskudd av i verden i dag. Sirkulærøkonomi i praksis. Olivengranulatet fraktes 

fra Cordoba, Europas største på produksjon av olivenolje. 
• Unisport er vår leverandør 
• Rådgivning av Bjørn Aas og KG 2021
• Vi er inspirert av Teie IF. Der er Scanturf leverandør og padden er 30 mm tykk og består av gjenbrukt SBR.
• Resultat:

• Litt hardere underlag enn 11-banen, men vi har ikke mottatt klager. Uansett en forbedring fra tidligere.
• Vi slipper å bygge inn banen med murer og rister etc.
• Banen er lett tilgjengelig for barna i nabolaget. 
• Vi antar at det blir en bedre vår og mindre klager fra lokalsamfunnet under snøsmeltinga.
• Ingen fossile kilder i produksjonen og – aller viktigst - ingen mikroplast!



Energieffektivisering
• Tok aktive grep for å redusere energiforbruket og 

kostnadene knyttet til vinterdrift
• Nytt avisingsmiddel fra Addcon Nordic
• Nytt undervarmesystem fra Guard Automation
• Resultat: 40 prosent reduksjon i kostnadene

• Fjernvarme fra Skagerak Varme

• Batterilageret til Skagerak Energilab har resultert i at vi 
har kvittet oss med dieselaggregatene ifm kamp

• Gjennomfører tester med energilaben for å fjerne effekt-
toppene av flombelysning på kampdag 

«Jeg tok en ringerunde rundt til 
andre klubber. Fikk masse tips. Tok 
alt det smarteste. Nå slipper jeg å 
stå opp hele natta for å sjekke»

Reidar Midtgaard, driftssjef Odd



Avisingsmiddel fra Addcon Nordics



Undervarmesystem fra Guard



Skagerak Energilab
2700 paneler (1000V likespenning fra panelene 
til 400V vekselspenning ut på strømnettet).

Areal: 4300 m2
Installert effekt:  800 kWp
Produksjon normalår: 660 MWh
Tilsvarer forbruket til:               35 boliger

Solenergi produksjon 2020 – over 680 MWh

Norges største landbaserte batterilager.

Det lagrer energi tilsvarende forbruket for 2 * 45 
minutter med flombelysning.



Takk for oppmerksomheten!
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