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• NFF, Hvem og hva

• Kunstgress og granulat  
• Utfordringer og løsninger

• Forslag til etablering og drift av kunstgressbaner
• Forskriften – forslag
• Kostnader
• Eksempler

Fremtidens kunstgressbaner



Ansatte anlegg Norges Fotballforbund pr 2018

Ole Myhrvold, Ullevaal.
• Anleggssjef; Internasjonalt, Toppanlegg, Haller mm

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

Geirfinn Kvalheim, Sandefjord 
• Anleggskonsulent; Telemark, Vestfold, Buskerud, Østfold, Oslo, Troms.

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

Fotballhaller, klubbhus og garderobebygg



Kunstgressbaner i Norge.
Første kunstgressbanen bygget i Harstad 1977. Jordal i Oslo ferdig like etter.

Norge  

NFF Trøndelag 

ÅR 11-er 9-er 7-er Storhaller 
11-er

Treningshaller 7-er

1986 35

2003 190 47 6 20

2018 1092 29 550 28 100

ÅR 11-er 9-er 7-er Storhaller 
11-er

Treningshaller 7-er

2003 23 7 1 2

2018 107 6 77 2 10



4.000 Toppspillere 371.000 Breddespillere

375 000 aktive spillere



NFF er opptatt av:

• Bygge nok og tilfredsstillende anlegg for 
barn og unge som ønsker å spille fotball. 

• At fotball kan spille en viktig og proaktiv
rolle for gode lokalmiljøer

• At fotballen skal vise ansvarlighet og 
være pådriver i miljøarbeidet

• At kunstgresset skal holde høyest mulig kvalitet til 
en lavest mulig pris og beholde kvaliteten over lengre
tid enn i dag.

• At banene skal være sikrest mulig for utøverne, 
både med tanke på fysiske skader/belastning 
og helse for øvrig

.

Møteplassen lokalt



Kunstgress og gummigranulat
- utfordringer og løsninger 
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Innfyll / granulat:

Hensikten: 

1. Hjelpe til at kunstgressfiberen står oppreist
2. Støtdempingsfunksjon, god friksjon mm
3. At kunstgress ligger stødig (kvartssand).



Hva består kunstgress av?

Fiber

Stabiliserende innfyll

Egenskaps innfyll

Primær backing

Pad

Sekundær backing



Hvorfor benyttes ifyll / granulat?

- Mest mulig likt naturgressets spillegenskaper
- God støtdemping
- Tilfredsstillende friksjon
- Traction/stabilitet fot
- Hudvennlig (skrubbsår)
- Belastning = stabilt dekke



SBR (fra oppmalte dekk)

Fordeler:
- Prisgunstig
- Gode / best spilleegenskaper
- Gjenbruk kassert materiale
- God tilgjengelighet
- Kan coates

Ulemper:
- Lukt
- Farge
- Innholder miljøgifter
- Mikroplast





EPDM (fabrikknytt)

Fordeler:
- Dyrere enn SBR
- Billigere enn TPE
- Gode spilleegenskaper
- Valgfri farge
- Lite eller ingen miljøgifter

Ulemper:
- Store kvalitetsforskjeller som er 

vanskelig å oppdage før en tids bruk
- Mikroplast



Industrigummi (gummiavkapp fra annen produksjon)

Fordeler:
- Dyrere enn SBR
- Billigere enn TPE
- Varierende spilleegenskaper
- Oftest sort eller grå

Ulemper:
- Uspesifisert innhold
- Miljøgifter sannsynlig
- Mikroplast



TPE (fabrikknytt)

Fordeler:
- Gode spilleegenskaper
- Fritt for miljøgifter
- Valgfri farge, uten lukt

Ulemper:
- Dyrt
- Hardt (anbefaler støtdempende 

underlag)
- Mikroplast



Kork

Fordeler:
- Gode spilleegenskaper
- Fritt for miljøgifter

Ulemper:
- Lett (skader ved vedlikehold, kan 

flyte vekk), støv
- Slitasje/varighet
- Dyrt
- Må vannes
- Fryser lett
- Mangelvare
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Innfyll / Granulat – bane med kork. Gjemselund rehabilitert i 2016



Brommapojkarna protesterar mot korksmulet –
spelar med simglasögon.





Sand

Fordeler:
- Stabilt dekke
- Ingen miljøutfordringer

Ulemper:
- Ikke gode spilleegenskaper
- Skrubbsår
- Fryser lett
- Hardt og komprimert
- Må ha støtdempingssjikt under



Sukkerrør

Fordeler:
- Organisk, bioplast

Ulemper:
- Ikke ferdig utviklet? 
- Klistrer seg til sko og klær



Cellulose

Under utvikling - testing
Lagt på en skole i Oslo
Legges på en 11-er bane i Oslo
høsten 2018 + en bane til i 2019



Uten innfyll



Miljøvennlige erstatningsprodukter for gummigranulat 
som innfyllsmasse til kunstgressbaner.
Rapport Miljødirektoratet februar 2018

• For alternativene har man blant annet sett på tilgjengelig 
informasjon om bruksegenskaper og miljøpåvirkning.

• Det er ikke funnet alternative fyllmaterialer eller andre løsninger 
som er betydelig bedre enn gummigranulat.

• Basert på dagens kunnskap mener vi at gummigranulat samlet 
sett er bedre enn de vurderte alternativene når en tar hensyn til 
brukbarhet, helse- og miljøpåvirkning, etablerings - og 
driftskostnader. 



Så lenge granulatet holder seg på banen, 
skaper det ingen miljøutfordringer



FORSKRIFT TIL ETABLERING OG DRIFT AV KUNSTGRESSBANER

Forslaget

«Stortinget ber regjeringen innføre et regelverk som sikrer at effektivt utstyr for 
oppsamling av gummigranulat fra eksisterende og nye kunstgressbaner tas i buk med 
virkning fra 1. januar 2019»

Framdrift:
1. Forslaget fra Miljødirektoratet klart innen 1. august 2018
2. Klima- og Miljø- og Kulturdepartementet vurderer forslaget
3. Sendes ut til høring (3 mnd frist)
4. Vedtak fattet innen 1. januar 2019



FORSKRIFT TIL ETABLERING OG DRIFT AV KUNSTGRESSBANER

Hvilke konsekvenser får dette:
• Det innføres en forskrift som setter krav til kunstgressbaner med innfyll av granulat, både ved etablering og drift.
• Konsekvenser både for nyanlegg, ved rehabilitering av anlegg og eksisterende anlegg.
• Differensiering mellom anlegg?: Sommer- / vinterdrift. Beliggenhet.
• Tilskudd? Tillegg av spillemidlene?

Hva innebærer vedtaket:
• Baneeiere må dokumentere at det er gjort tiltak som hindrer spredning av granulat utenfor definert baneområde.
• Granulat utenfor banen skal enten legges tilbake i banen eller fjernes / deponeres. 
• Tiltak ihht NFF sine forslag / retningslinjer og Miljødirektoratets forslag:

1. Fysiske barrierer rundt baneområdet.
2. Sandfang/filtre i drenssystemet på anlegget.
3. Rutiner for fjerning av granulat fra klær og sko, samt kjøretøy og driftsutstyr.
4. Manuell oppsamling, rensing og tilbakeføring av granulat.
5. Bruk av rist, filtre eller andre oppsamlingsmetoder.
6. Sette av egnet plass for snølagring, helst med fast dekke og/eller fiberduk.
7. Ved bruk av snøfreser, vær sikker på at snøen havner på egnede plasser, og ikke i omgivelsene utenfor anlegget.



FORSKRIFT TIL ETABLERING OG DRIFT AV KUNSTGRESSBANER

Kommer det andre krav og vedtak etter hvert:
Krav til granulat i kunstgressbaner? 
• NFF har hatt møter med Klima- og Miljøminister og Kulturminister: Blant annet «pr dato så er det ikke aktuelt å innføre 

forbud mot bruk av gummigranulat i kunstgressbaner»

Begge ministrene sa de anerkjente det 
arbeidet fotballen gjør for å få spesielt 
barn og unge i aktivitet, og var svært 
opptatt av at aktiviteten ikke måtte 
rammes



FORSKRIFT TIL ETABLERING OG DRIFT AV KUNSTGRESSBANER

Hva gjør/tenker NFF:
NFF har iverksatt en rekke tiltak:
• Drift og vedlikeholdsseminarer i alle fotballkretsene
• Driftsseminarer vi deltar på (eks: Bad, park og idrett)
• Granulatbrosjyren
• Kunstgressboka
• Info hver 3. måned til alle fylkeskommuner, kommuner, klubber, baneeiere og -driftere.
• Testing og forsking av nye granulatalternativer
• Følge opp non-innfyll banene på Haslum med felt test hvert år i 5 år fra 2018
• Pilotprosjekter i 2017-2018:

• Tiltak på eksisterende og nye baner; Mandal, Bergen, Stjørdal, Skedsmo og Levanger
• Anbefalinger ved bygging av nye anlegg og rehabilitering av anlegg. 
• Få granulat utenfor banen inn på banen igjen - eventuelt deponering
• Utvikle returordning for forurenset granulat
• Utvikle drenssystemer som fanger opp granulat
• Rister ut og inn av baner som fanger opp granulat på klær og sko fra spillere, samt drift- og vedlikeholdskjøretøy og utstyr
• Mottak og gjenvinning av brukt kunstgress ved rehabilitering
• Strengere krav til granulat fra 2018
• Nye regler for kunstgress
NFF som har mål å redusere granulatsvinnet med 90-95 prosent innen utgangen av 2020



FORSKRIFT TIL ETABLERING OG DRIFT AV KUNSTGRESSBANER 
FORSLAG TIL DEPARTEMENTENE 1. AUGUST 2018

Nytt kapittel i Forurensingsforskriften 23A skal lyde (utdrag):

§ 23A-4. Krav til idrettsbaner 
Utendørs idrettsbaner der plastholdig løst fyllmateriale brukes skal ha 
a) en fysisk barriere rundt idrettsbanen som hindrer at plastholdig løst fyllmateriale spres utenfor banen. Minst 20 centimeter av 

barrierens høyde, målt fra bakken, skal være tett. 
b) løsninger for håndtering av drensvann og overvann som sikrer oppsamling av løst plastholdig fyllmateriale slik at dette ikke 

spres utenfor banen, og 
c) tiltak som hindrer at plastholdig løst fyllmateriale spres utenfor banen via brukere av banen.  

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. 

Den ansvarlige for idrettsbanen skal sørge for at kravene i denne bestemmelsen oppfylles. 

Kravene i § 23A-4 første ledd bokstav a) og § 23A-6 gjelder først fra 1. januar 2021 for idrettsbaner som er anlagt før dette kapitlets 
ikrafttredelse.
Kravet i § 23A-4 første ledd bokstav b) gjelder først fra 1. januar 2024 for utendørs idrettsbaner som er anlagt før dette kapitlets ikrafttredelse og 
som ikke har løsninger for håndtering av drensvann og overvann



FORSKRIFT TIL ETABLERING OG DRIFT AV KUNSTGRESSBANER 
FORSLAG TIL DEPARTEMENTENE 1. AUGUST 2018

§ 23A-5. Informasjonsplikt 
Den ansvarlige for idrettsbaner der plastholdig løst fyllmateriale brukes skal sørge for å informere brukerne av idrettsbanen
om spredning av plastholdig løst fyllmateriale og tiltak for å redusere risikoen for slik spredning.  

§ 23A-6. Rydding og deponering av snø 
Den ansvarlige for idrettsbaner der plastholdig løst fyllmateriale brukes, skal sørge for at snø som ryddes av idrettsbanen, 
deponeres på eget område for snødeponering på eller utenfor banen. Området for snødeponering skal ha et fast underlag 
og være utformet med en fysisk barriere som sikrer at plastholdig løst fyllmateriale forblir innenfor idrettsbanen eller 
snødeponiet frem til det håndteres i tråd med § 23A-7.   

§ 23A-7. Håndtering av oppsamlet plastholdig løst fyllmateriale 
Den ansvarlige for idrettsbaner der plastholdig løst fyllmateriale brukes skal sørge for at oppsamlet fyllmateriale i størst 
mulig grad ombrukes på idrettsbanen eller på andre idrettsbaner som oppfyller kravene i denne forskriften, eller leveres til 
lovlig avfallsanlegg. 



FORSKRIFT TIL ETABLERING OG DRIFT AV KUNSTGRESSBANER 
FORSLAG TIL DEPARTEMENTENE 1. AUGUST 2018

§ 23A-8. Kunnskaps- og dokumentasjonsplikt 
Den ansvarlige for idrettsbaner der løs plastholdig fyllmateriale brukes, skal sørge for å ha kunnskap om og 
dokumentasjon på 
a) hvor mye plastholdig løst fyllmateriale som årlig er fylt på idrettsbanen og hva fyllmaterialet består av, 
b) hvor mye plastholdig løst fyllmateriale som årlig er fjernet fra banen og hvordan denne er håndtert,  
c) hvilke tiltak som er gjennomført på idrettsbanen for å sikre oppfyllelse av kravene i denne forskriften, og 
d) hvilke vurderinger og tiltak som er gjennomført for å overholde substitusjonsplikten i § 23A-9.

Dokumentasjonen skal tas vare på i minst 5 år og være tilgjengelig ved kontroll eller på forespørsel fra 
forurensningsmyndigheten. 



FORSKRIFT TIL ETABLERING OG DRIFT AV KUNSTGRESSBANER 
KOSTNADER

Investeringskostnader tiltak. Utarbeidet av Norconsult ifm rapporten: 

• Kant / mur, betong, h=20-30 cm inkl. graving, fundament:  kr 3 000,- / m 
• Gjerde (kvalitets-/utførelsesavhengig):     kr 600 – 1 200,- / m 
• Inspeksjonskum, plast, komplett:     kr 10 000,- / stk. 
• Sandfangkum, betong, komplett:     kr 12 000,- / stk. 
• Overvannskum, betong, komplett:     kr 15 000,- / stk. 
• Granulatoppsamlingskum (avhengig av utførelsen):   kr 16 000 – 35 000 / stk. 
• Granulatoppsamlingsfilter til eksist. sandfangkum:   kr 6 000 – 10 000,- / stk. 
• Skobørster ved inn-/utganger, inkl. montering:    kr 2 500,- / stk. 
• Granulatfritt kunstgress, inkl. pad, oppmerking:    kr 360 – 420,- / m² (prisspenn  angitt av ulike leverandører). Utgjør ca. 

kr 100 – 150,- / m² mere enn tradisjonelle systemer med gummigranulat. Obs! Granulatfrie kunstgressystemer
inneholder betydelig større mengder strå (altså plast). 

Ovennevnte priser er gjennomsnittlige priser basert på tidligere tilbudskonkurranser på nye baner og internett 
undersøkelse. Alle priser eksklusive merverdiavgift.  



Kostnadsoverslag, eksempel bane i Lunner kommune med vinterdrift

1. Stålplate/nett på eksisterende flettverksgjerde, h=20cm:  kr 120 x 364m kr  43.700
2. Granulatfilter overvannskummer: kr 8.200 x 6: kr  49.200
3. Hovedport for kjøretøy og spillere: 1 stk kr  25.000
4. Rister og børster i sluser: kr 5.000 x 3 kr  15.000
5. Info skilter i samarbeid med Sparebankstiftelsen og NFF kr  0
6. Dugnad ovennevnte arbeid kr 300 x 40 timer kr  12.000
Til sammen kostnad: kr144.900

Eventuelle tillegg: Utvidelse med areal for snødeponi og flytting av gjerde.

For baner med kun sommerdrift kan pkt 1 sløyfes?



PILOTPROSJEKT LEVANGER



TANGMOEN, STJØRDAL



Kunstgress helt ut i og fotballmål

Gjølme, Orkdal

Gjølme, Orkdal

Øyer Idrettspark Øyer Idrettspark

Bleik, Andøya

Svorkmo Kunstgressbane



Skedsmo Idrettspark 
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Vinteråpne baner – og granulat på avveie:

Snødeponi; Asfalt i / utenfor sikkerhetssonen 
for deretter å samle opp granulat

Duk i skråning
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Vinteråpne baner – og granulat på avveie:

Samle det opp på fiberduk                                        Tilbakeføres i banen



Stampesletta Lillehammer 2014



Hva er fremtidens kunstgressbaner?



KUNSTGRESSBOKA, revidert 2015

Se:

www.idrettsanlegg.no
www.fotball.no

Kontakt:
Ove Halvorsen 
Norges Fotballforbund
Tlf.: 905 42 219
E-post: ove.halvorsen@fotball.no

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


