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Idrettsanlegg – hva er det?

• Har alltid en kjerneprosess/basisfunksjon
• Gulvet i idrettshallen
• Bassenget i badet
• Gresset på fotballbanen

• Bruker er ikke alltid eier

Dette gjør idrettsanlegg ulikt andre byggeri



KG2021 – hva er det?
• Samarbeidsprosjekt om utvikling av kunstgressflater

• KUD, Fylkeskommuner, kommuner, idrettslag
• Leverandører, entreprenører
• NTNU: SIAT og SENTIF

• Sverige : SKL
• Danmark : LOA-fonden
• Varighet 2018-2021



Hva brukes banen til?
• Ca 85% av alle baner brukes til breddeidrett, resten til toppfotball

• Undersøkelse av 343 baner, ca 12 000 spillere:
• 80% brukte joggesko på banen
• Ca 60 tonn SBR blir med utøvere hjem fra banen hvert år totalt i Norge

• Bør baner ved skoler og nær boligområde bør utformes med annet dekke?
• Andre ballidretter  - eller bare uorganisert lek?
• Gym i skolen er mye mer enn fotball
• Bedre slitestyrke?
• Mindre vedlikehold



Fotballbane vs aktivitetsanlegg



NS-EN 15330-1

Ca 115 tonn Ca 15 tonn



1. Øke kvalitet på kunstgressflaten
2. Redusere materialstrøm >85%
3. Redusere spredning av mikroplast med >95%
4. Redusere avrenning av tungmetaller med >99%
5. Alle produkter skal kunne resirkuleres – til noe
6. Lavere levetidskostnad for eier
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Hva skjer i Europa?

Stockholm
Amsterdam 
The Hague region
Hamburg
Berlin
Nord-Rhein Westfalen
Reinland Pfalz
Köln
Dortmund
Sachsen

Fotballklubber

• Bayern München
• Hoffenheim
• Augsburg

• Ajax

Kommuner og regioner som ikke lenger gir tilskudd til/godkjenner SBR-baserte innfyll:

Düsseldorf
Essen
Oberhausen
Gelsenkirchen
Münster
Wuppertal



Hva skjer i Europa?

Men granulatet indeholder også giftige stoffer, såkaldt 
PAH’er (polycycliske aromatiske hydrocarboner) der er 
kræftfremkaldende. Og nu overvejer EU’s 
kemikalieagentur, ECHA, at sænke grænseværdien for 
otte stoffer i granulatet fra henholdsvis 100 og 1.000 
mg/kg til 17 mg/kg samlet for på den måde at tilnærme 
sig de meget strengere regler for forbrugerprodukter.

https://ing.dk/artikel/kunstgraesbaner-eller-legetoej-graenser-giftstoffer-skal-vaere-ens-mener-eu-214451

https://youtu.be/Y5o3J7uy4Tk



Ny forskrift i Norge fra 1.1.19

Hvorfor: Redusere tap av kunstig ifyll fra kunstgressbaner
Hvordan: Krav til avskjerming av hele området

Krav til snødeponi
Krav til dokumentasjon (massebalanse)

Mangler: Kjemiske utslipp, returordninger

Estimert kostnad iflg Mdir: 1.6 mNOK for 11-bane
Gjennomføres innen 2021-01-01

Søknadspliktig 
tiltak iflg PBL



Konklusjon

• Kunstgressmarkedet i Europa er i endring
• Større fokus på miljøkonsekvenser
• Redusere mengder => redusere spredning 
• Nye materialer og ny teknologi introduseres
• Levetidskostnad vil bli lavere



KG2021 Virkemidler 2018-2021
• Samarbeid mellom eier, myndighetsnivå og industri
• Utvikle objektiv kunnskap

• Om idrettsfaglige kriterier 
• Bredde, barn&ungdom
• Ulike idretter og aktiviteter

• Om materialer og prosjektgjennomføring
• Om drift – sommer og vinter
• Om miljøpåvirkning



KG2021 Noen tiltak 2018-2021
• Delta i bygging av 6 pilotbaner i Norge

• Kartlegging av industriens produktutvikling
• Kontroll med miljøpåvirkning
• Utvikle metoder for drift og vedlikehold

• Drive opplæring og veiledning
• Undervisning og forskning
• Legge ut informasjon på www.godeidrettsanlegg.no

• Innovative innkjøp
• Øke bestillerkompetanse
• Bedre garantiordninger



SBR: Miljøeffekter
12-20x mer sink enn fra landbruksvirksomhet
30x større miljøpåvirkning enn grense for bygningsmaterialer
SBR frarådes i hall for fotball/cageball (NILU2006, SIAT2018, Sverige)

Hva betyr det for en kunstgressbane?
• Krav til miljøundersøkelser
• Forurenset grunn under banen
• Eier har all risiko for mulige konsekvenser og kostnader

Finnes det alternative løsninger med eller uten ifyll?



EN 13432

90% of the materials
 within 90 days

Hva er grense for nedbryting av ifyll?
• Levetid >10 år
• Etterfylling
• Sikkerhetskrav svinn?

Produktgarantier



Fiber og fiber



Kunstgressbanens verdikjede

Grunnentreprenør

Kunstgress+PAD Sand for ifyll

Utstyrsleverandør

Elektro

Gjerde og sikring

Lydanlegg

Rør, kum, masser

Mål, spillerboks etc

Lysanlegg

Kunstgressleverandør Installasjon Sertifisering

Fjerning eksist dekke



Eksempel levetidskost: Rehab 11-bane

3G system ca 113 tonn
Kunstgress+SBR-granulat 1 900’ 
Etterfylling 4t/år, 10år 250’
Dyprens 1-2x/år, 10år 200’
Deponikostnad år 10 275’
Oppgradering bane* 1 600’ 2 325
Sum levetidskostnad 4 225’

4G system ca 17 tonn
Kunstgress 2 450’ 
Etterfylling 4t/år, 10år 0’
Dyprens 1x/år, 10år 100’
Deponikostnad år 10 40’
Oppgradering bane 0’ 140
Sum levetidskostnad 2 590’

Finansiering, 10 år:
Spillemidler, 33% av invest. bane 633’
Egenfiansiering 3 592’

Finansiering, 10 år:
Spillemidler, 33% 816’
Egenfiansiering 1 774’

* Kilde: Miljødirektoratet 2018, forslag til forskrift og tiltak.



KG2021 – Hvorfor?

• Se det store bildet, ikke bare gress og granulat
• Behov for objektiv forskning og utvikling
• Øke bestillerkompetanse
• Øke driftskompetanse
• Verdikjeden er uklar, kostnader varierer svært mye
• Samarbeid mellom KUD, eier, industri og FoU-miljø gir styrke

• Et forsøksprosjekt tåler usikkerhet – derfor gjøres det



www.godeidrettsanlegg.no 20.09.18



Innhold

Aktuelt

Veiledere Verktøy

Publikasjoner Forbildeanlegg

Prosjektmodellen



Hva vi anbefaler

• Lær av andre sine 
erfaringer

• Samme type av anlegg
• Andre typer av anlegg
• Prosjekter med lignende 

utfordringer, mål osv.

• Vær tålmodig
• Involver brukerne!
• Våg å tenke nytt

• Inspirasjon
• GIA 
• LOA-fonden

Figur fra GIA-sak om brukerinvolvering 



www.ntnu.no/siat
kontakt@siat.ntnu.no

www.godeidrettsanlegg.no
gia@siat.ntnu.no

gia@siat.ntnu.no Meld deg på vårt
månedlige nyhetsbrev!

@godeidrettsanlegg

@


