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Nasjonalt og internasjonalt diskuteres det om kunstgress tilfredsstiller dagens og 
fremtidens miljøkrav. NFF vil sammen med offentlige myndigheter, europeiske 
fotballorganisasjoner og andre jobbe for gode og bærekraftige kunstgressløsninger.

• Være ledende i arbeidet med å legge til rette for miljøvennlige kunstgressanlegg
• Fortsette anleggsutbyggingen med vekt på kunstgressbaner for barn og unge
• Etablere god dialog med myndigheter og forskningsinstitusjoner om 

anleggsutvikling.
• 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 for anleggsutvikling i norsk 
idrett



Antall kunstgressbaner:
• 1192 11-er baner

• 68 9-er baner

• 637 7-er baner

• 153 haller (31 storhaller og 122 

treningshaller)

• 3106 nærmiljøanlegg

Mål 2023 

(2025) Status 02.12. 2022 Måloppnåelse i prosent

11er 1250 1192 95

7er 790 637 81

Haller 175 153 87

Nærmiljøanlegg 3325 3106 93



• Miljøutfordringer med plast/granulat på avveie

• Ikke forbud mot bruk av gummigranulat i 

Norge

• Forskriftsfestede krav til fangst av 

gummigranulat og drift av anleggene, 

forurensingsforskriften §23A fra 1.7.2021.

• Miljømentorordningen er i gang i samtlige 

kretser. Statsforvalteren utfører tilsyn 

parallelt.

• Det kartlegges i disse dager hvilke baner som 

har utført tiltakene og graden av mangler 

basert på rapporter fra miljømentorene

• Lokale vedtak mot forbud av bruk av 

gummigranulat, nedprioritering av spillemidler 

o.l. Vi erfarer at flere kommuner har 

utfordringer med å stå ved vedtak om forbud 

mot gummigranulat

• Vedlikeholdsrutiner avgjørende uansett type 

innfyll
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Nye Reh.

Nybygging er kraftig nedskalert. Dette er kritisk for 

vår aktivitet. 

Sammenheng?



DILEMMA: Alternativene som foreligger til gummigranulat er ikke fullt ut 

tilfredsstillende i et brukerperspektiv for hele livsløpet.

Men: Undersøkelse viser at halvparten av klubbledere med organiske innfyll er 

fornøyde. 80% er i løpet av vinteren stengt minimum en måned. En tredjedel av 

banene med organisk innfyll er vinterstengt i 4 måneder. Det rapporteres om harde 

baner, hudsår og strekkskader.



1. Kunstgress med granulat av bilgummi eller 

plast benyttes inntil et godt nok alternativ 

foreligger

– Fysiske tiltak mot granulatsvinn innføres 

(Forurensingsforskriften §23A)

2. Arbeider med å finne gode nok alternativer







Potensiell tidslinje 





• Mest sannsynlig forbud med overgangstid på seks år.

• Forbudet vil påvirke klubber og kommuners valg av kunstgress

• Utfordring for bransjen at det vil bli forskjellige systemer avhengig av klima. Norden blir spesielt 

utfordrende.

• Vesentlig om EU kommisjonen  kun vedtar et salgforbud – eller om de også pålegger nasjonene 

om å gi føringer for innkjøpsstopp.

NFF:

• Samarbeider tett med andre forbund om testprosjekter og erfaringsutveksling.

• Samler dokumentasjon og statistikk fra eksisterende baner med alternativer.

• Har jevnlig dialog med leverandører om nyvinninger og behovet for utprøving. 

• Avventer lovteksten som trolig kommer fra REACH i mars. Implementering bør løses likt i Norden.

Hva skjer videre?





• Det beste alternativet når det gjelder pris, 

spillegenskaper, drift og varighet

• Kan suges opp og skiftes når de fullgode 

alternativene er uttestet.

• En godt vedlikeholdt bane kan takle levetiden 

iht. dagens spillemiddelordning



NFF jobber aktivt med utvikling, tiltak og

oppfølging
NFF tar sitt ansvar i å rydde opp. 

Etablert et miljømentorkorps i samarbeid

med kretsene for oppfølging av anlegg med 

lite tilfredsstillende håndtering av 

gummigranulat

• Tiltak for å redusere granulatflukt

• Informere og engasjere 

• Bidra til gode driftsrutiner. Spesielt 

vinterdrift.

• Hjelpe anleggseiere med miljøtiltak



Rapport fra Norce (2022) på bestilling fra Bergen 

kommune

«Resultatene støtter at tiltakene for å begrense 

spredning av TPE fra kunstgressbanen har effekt, 

og det er ikke tegn til betydelig lekkasje av 

granulat fra banen.»

Silkeborgbanen (DBU og DTI)

Tiltakene fungerer



Investeringer i forskriftfestede, forebyggende
tiltak gir resultater og begrenser sterkt

granulatflukt uansett type granulat





Alternative systemer på markedet

• Sukkerrør

• Bioplast

• Kun sand

• Sand belagt med epoxy

• Sand belagt med polymer

• Kork

• Kork / kokos

• Olivenkjerner

• Trevirke

• Non-fill

• Blandingsprodukter

• Nedbrytbare granulattyper uten 

miljøgifter 



• Hva er konsekvensen av nye systemer?

• Større fokus på produksjon og transport

• Er gressfibrene en miljøutfordring?

• Kunstgress uten granulat har 3-4 ganger så 

mye fiber som ett med granulat

• To kilo olje gir om lag en kilo plast, en 

kunstgressbane uten granulat forbruker opptil 

50 000 kg olje mer 

• Behov for etterfylling

• Bruk av støtdempende PAD 

• Krav til avhending

• Spørreundersøkelser og spillertilbakemeldinger

• Tettere oppfølging av systemer

• UEFA tar større ansvar

• Spillernes sikkerhet MÅ være iveratatt

Trenger mer kunnskap om livsløpet og miljøgevinsten til alternative 

kunstgressanlegg!



Vi må vite konsekvensene før nye miljøvennlige produkter ukritisk installeres



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

• Et norsk produkt, laget i Norge av norsk bjørk, testes nå ut. 

• Første testbane etablert august 2021 på Sukkevann i 
Kristiansand

• NFF er iht. vedtatt anleggsfond etablert et FoU-prosjekt med 10 
baner (baneeiere) spredd geografisk over hele Norge i 
forskjellige kunstgressystemer.  Hvis det lykkes, vil dette være 
et produkt som kan hjelpe klubber med å installere mer 
miljøvennlige kunstgressbaner. NFF bidrar økonomisk, 4.5 
MNOK, som tilsvarer 20% av prosjektkostnaden.

• Pilotene vil bli overvåket av NFF gjennom spillerevalueringer, 
livssyklusvurdering (STRIKER), 
utlekkingstest/miljøpåvirkningsanalyse og felttester. 

• Banene skal testes i 1-2 år før produktet evt. slippes på 
markedet.

FoU-prosjekt bjørkegranulat 2022-2024
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Er dette fremtidens kunstgress?



Hva mener vi er fremtidens kunstgressbaner?
At kunstgressbaner skal baseres på bærekraftige løsninger:
• Bygging av banen, herunder produksjon, transport og installering

• Innholdet i hele kunstgress-systemet

• Systemet blir viktigere enn kun egenskaper til granulatet

• Drift og vedlikehold

• Gjenbruk/resirkulering/avhending

• Gode spillegenskaper

• Ingen helseutfordringer

• Levetidskostnader

Et marked som vil kreve en sirkulær økonomi og bærekraftige produkter

Egenskaper til kunstgress systemet:
• Minst mulig ny plast hele systemet

• Samme produktinnhold i fiber og primær- og sekundær backingen

• God miljøvennlig støtdempingssjikt / pad som kan gjenvinnes



Oppsummering og forventninger:  

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

holdbarhet og økonomi 

2) Fortsette utrullingen av effektive tiltak for å holde gummigranulatet på 

banen på eksisterende baner

3) Unngå stor merkostnad for klubbene. 50 % av banene eies og driftes av 

klubbene

4) Strenge forskrifter for avhending av brukt kunstgress.

5) Staten må stille opp: Spillemidler og finansiering av omlegging av baner    



KUNSTGRESSBOKA

- ny revisjon på vei med 
større fokus på bærekraft og 
miljø
- avventer EU-vedtak



TAKK FOR MEG!
LYKKE TIL MED SESONGEN!

oyvind.moltubakk@fotball.no


