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Ansatte på anlegg i NFF

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.



Kunstgressbaner i Norge.
Første kunstgressbanen bygget i Harstad 1977.

ÅR 11-er 9-er 7-er Storhaller 

11-er

Treningshaller 7-er

1986 35

2003 190 47 6 20

01.01.

2019

1125 44 580 28 108



KUNSTGRESSDEKKET



Innfyll i kunstgressbaner:

Hensikten: 

1. Hjelpe til at kunstgressfiberen står oppreist

2. Støtdempingsfunksjon, god friksjon mm

3. At kunstgress ligger stødig (kvartssand).



Typer plastholdig granulat



Properties Test method Requirements

Bulk Density* EN 1097-3 < 475 kg/m3 

Elastomer content** TGA ≥ 20%

Particle size range ISO 13322-2 / EN 933-Part 1 0.8 – 3.15 mm

Particle size < 0.5mm ISO 13322-2 < 1 %

Inhalable E-dust EN 15051 < 200 mg/kg

Inhalable T-dust EN 15051 < 40 mg/kg

Inhalable A-dust EN 15051 < 50 mg/kg

Zink (Zn) in hydrous eluate DIN 18035-7 ≤ 0.5 mg/l

Free metal content OA-698 < 0,005 %

Free fibre content OA-698 < 0,002 %

Free mineral content OA-698 < 0,005 %

PAH 8 REACH AfPS GS 2014:01 PAK ≤ 20 mg/kg

*Applies for SBR granules only. It must be documented that the granules is produced by car
tires from Europe, ref. EU regulations regarding tires and what they are allowed to contain
of environmentally hazardous substances (alternatively by ISO 9001 certification).
**Applies for EPDM only.

Nye norske regler



Typer organisk granulat

Kork Kork/kokos Cellulose



Kunstgress uten innfyll og/
eller sand for tyngde



Test av kunstgressbaner:

Nordiske krav FIFA Quality Pro

Støtdemping 55-70% Mer enn 62%, lab

Mer enn 55%, felttest

Deformasjon 4-9mm 4-8mm

Vridefriksjon 25-50Nm 32-45Nm

Ballsprett 60-100cm 60-85cm

Ballrulle 4-10m 5-8m



KUNSTGRESSBANE STANGE KOMMUNE, TEST KUNSTGRESS. 
60mm med 13mm SAND OG 34mm SBR
FIELDTURF PRESTIGE XM 60 MED SAND OG SBR

Nordiske krav kl 2 FIFA** Lab test Felttest 05.09.08 Felttest 12.08.17 

Støtdemping 55-70% Over 60% labtest

Over 55% retest

63% 61%, godkjent 60%, godkjent

Deformasjon 4-9mm 4-8mm 8,0mm 5.0mm, godkjent 4,0 godkjent

Vridefriksjon 25-50Nm 30-45Nm 33Nm 35Nm, godkjent 32Nm,godkjent

Ballsprett 60-100cm 60-85cm 75cm 80cm, godkjent 87cm, godkjent 

(Nordisk krav)

Ballrulle 4-10m 5-8m 6m 6,5m, godkjent 8.0m, godkjent



TO KUNSTGRESSBANER HASLUM

LANO SPORT NV – 4G NON INFYLL SYSTEM, 32mm med 

20mm Power Play pad. Bane ferdigstilt august 2015

SALTEX, XL WAVE DOUBLE C, 30mm med 20mm Power Play 
pad. Bane ferdigstilt august 2017

Nordiske krav kl 2 Lab test Felttest 

22.08.16

Felttest 

05.09.18

Støtdemping 55-

70%

Ikke 

levert

65%, 

godkjent

62%, godkjent

Deformasjon 4-

9mm

Ikke 

levert

8,7mm, 

godkjent

7,5, godkjent

Vridefriksjon 25-

50Nm

Ikke 

levert

25Nm, 

godkjent

23Nm, IKKE

godkjent

Ballsprett 60-

100cm

Ikke 

levert

84cm, 

godkjent

95cm, 

godkjent

Ballrulle 4-10m Ikke 

levert

5,9m, 

godkjent

9,9m, godkjent

Nordiske krav kl 

2

Lab test Felttest 

06.11.17

Felttest 

05.09.18

Støtdemping 55-

70%

63%, 

godkjent

61%, 

godkjent

57%, 

godkjent

Deformasjon 4-

9mm

7,1mm, 

godkjent

8,4mm, 

godkjent

7,9, godkjent

Vridefriksjon 25-

50Nm

27Nm, 

godkjent

30Nm, 

godkjent

24Nm, IKKE

godkjent

Ballsprett 60-

100cm

82cm, 

godkjent

73cm, 

godkjent

92cm, 

godkjent

Ballrulle 4-10m 8,0 m, 

godkjent

7,6m, 

godkjent

7,6m, 

godkjent



RÅDE                                                    LEANGEN

FIELDTURF TARKETT SAS, PUREFIELD ULTRA HD 30-17, 

30mm med sand og 12mm Alveo 3001 pad.

Bane ferdigstilt juli 2018
Tyngde systemet (fiber, backing og pad): 4,431 kg/m2

DYWILAN D-ECO FRESH SPORT 35 HDX, 35mm uten sand 

og med 15mm utstøpt pad. Bane ferdigstilt juni 2017

*1  Lab test ikke levert, men skaffet til veie senere.

*2 Retest 04.10.17 på vridefriksjon, for lav ved første gangs test.

Nordiske krav kl 2 Lab test 

03.03.17 *1

Felttest 25.07.17  

*2

Støtdemping 55-70% 63%, godkjent 66%, godkjent

Deformasjon 4-9mm 8,0mm, 

godkjent

8,1mm, godkjent

Vridefriksjon 25-

50Nm

20Nm, IKKE

godkjent

28Nm, godkjent

Ballsprett 60-100cm 68cm, godkjent 66cm, godkjent

5,1m, godkjent 5,72m, godkjent

Nordiske krav kl 2 Lab test 

04.04.18

Felttest 05.09.18

Støtdemping 55-70% 56%, godkjent 65%, godkjent

Deformasjon 4-9mm 6.0mm, 

godkjent

8,8mm, godkjent

Vridefriksjon 25-

50Nm

32Nm, godkjent 26Nm, godkjent

Ballsprett 60-100cm 74cm, godkjent 83cm, godkjent

Ballrulle 4-10m 7,6m, godkjent 8,7m, godkjent



KUNSTGRESS I ET MILJØPERSPEKTIV
- FORBYGGENDE MILJØTILTAK

 



Ny forskrift for kunstgressbaner for å 
hindre utslipp og spredning av mikroplast



Miljøvennlige erstatningsprodukter for gummigranulat 
som innfyllsmateriale i 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 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. 



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 (utsatt, sannsynligvis 1. mars 2019)



FORLAG TIL 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. 

• MÅL: Begrense granulatflukten med minimum 
95%



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

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) var 

tydelig på at de ikke går inn for et forbud mot 

bruk av granulat.

- Det viktigste nå er å komme med tiltak som 

stopper at granulat kommer på avveie. Det er 

forurensingen vi skal stoppe, ikke produktet 

som sådan, sier klima- og miljøminister Ola 

Elvestuen.



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

Klima- og miljøminister Ola 
Elvestuen (V) er tydelig på at de 
ikke går inn for et forbud mot bruk 
av granulat.
- Det viktigste nå er å komme med 
tiltak som stopper at granulat 
kommer på avveie. Det er 
forurensingen vi skal stoppe, ikke 
produktet som sådan, sier klima- og 
miljøminister Ola Elvestuen.



Vårklargjøring på Lovisenlund



Østlandsposten, 1.4.19



• Mener miljøfaren er betydelig overdrevet: – De tallene er riv, ruskende gale

RO NED: Anleggskonsulent Geirfinn Kvalheim mener miljøfaren ved gummigranulater er betydelig overdrevet. Foto: Thor Kenneth Løvenfalck
Av Thor Kenneth Løvenfalck
Publisert: 
Geirfinn Kvalheim, anleggskonsulent i Norges Fotballforbund, ber folk puste litt rolig selv om snøhaugene rundt landets kunstgressbaner er svarte av gummikuler. 
Og mener samtidig at forurensingstallene som figurerer i ulike medier er skivebom.

mailto:tkl@op.no


Forslag til forskrift om etablering og drift av kunstgressbaner

UTENDØRS IDRETTSBANER DER PLASTHOLDIG LØST FYLLMATERIALE BRUKES SKAL HA:

• En fysisk barriere rundt idrettsbanen. Minst 20cm av barrierens høyde skal være tett.

HVORFOR:

• For å hindre at granulat forsvinner og spres ut av banen. 

HVORDAN:

• Ringmur rundt banen

• Barriere av tre eller annet.

• Tetting av tre eller metall på gjerdet rundt banen



Forslag til forskrift om etablering og drift av kunstgressbaner

EKSEMPLER:

• Fysiske barrierer:



Forslag til forskrift om etablering og drift av kunstgressbaner

FLERE EKSEMPLER:

• Fysiske barrierer:



Forslag til forskrift om etablering og drift av kunstgressbaner

UTENDØRS IDRETTSBANER DER PLASTHOLDIG LØST FYLLMATERIALE BRUKES SKAL HA:

• Løsninger for håndtering av drensvann og overvann som sikrer oppsamling av løst plastholdig 
fyllmateriale

HVORFOR:

• Sikre oppsamling av granulat slik at dette ikke blir ut

med drens-/ overvann

HVORDAN:

• Granulaltsil / granulatfilter i kummene

• Kunstgress over kummene 



Forslag til forskrift om etablering og drift av kunstgressbaner

EKSEMPLER;

Håndtering av drens og overvann 



Forslag til forskrift om etablering og drift av kunstgressbaner

UTENDØRS IDRETTSBANER DER PLASTHOLDIG LØST FYLLMATERIALE BRUKES SKAL HA:

• Tiltak som hindrer at løst plastholdig fyllmateriale blir med ut av banen med brukere av banen. 

HVORFOR:

• Hindre at granulat spres utenfor banen og blir med inn i garderober, skolebygg og hjem

HVORDAN:

• Sluser med børster, koster, rister, benker og infoskilt.



Forslag til forskrift om etablering og drift av kunstgressbaner

EKSEMPLER;
Tiltak for hindre granulatflukt ved at brukerne drar dette med seg ut av banen



Forslag til forskrift om etablering og drift av kunstgressbaner

NB, IKKE FORSLAG I FORSKRIFTEN:

• Tiltak som hindrer at løst plastholdig fyllmateriale blir med ut av banen med kjøretøytøy og 
vedlikeholdsutstyr ut av banen

HVORFOR:

• Hindre at granulat spres utenfor banen 

HVORDAN:

• Port med rister og rengjøringsutstyr (luft, vann).

• Rengjøring på banen slik at granulat blir på banen.



Forslag til forskrift om etablering og drift av kunstgressbaner

VED VINTERBRUK.

• Snø som ryddes av idrettsbanen skal 
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.

IKKE SLIK:



Forslag til forskrift om etablering og drift av kunstgressbaner

EKSEMPLER;
Fast underlag

 



Forslag til forskrift om etablering og drift av kunstgressbaner

FLERE EKSEMPLER;
Fast underlag



Forslag til forskrift om etablering og drift av kunstgressbaner

EKSEMPLER:

Midlertidige løsninger



Forslag til forskrift om etablering og drift av kunstgressbaner



Forslag til forskrift om etablering og drift av kunstgressbaner

• 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



Forslag til forskrift om etablering og drift av kunstgressbaner

Sterk løvblåser for
å blåse rent 
vedlikeholdsutstyr og
granulat tilbake i 
banen igjen.



Forslag til forskrift om etablering og drift av kunstgressbaner

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. 



Forslag til forskrift om etablering og drift av kunstgressbaner

EKSEMPEL:
Føring av loggbok/
FDV



Brukt kunstgress skal til godkjent mottak!!

Aller helst til resirkulering



Dumping av avfall i naturen og/eller sjøen er 

miljøkriminalitet, uansett hva det er



Stampesletta Lillehammer

SLIK KAN DET SE UT.



Forslag til forskrift om etablering og drift av kunstgressbaner

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. 

For alle tiltak som beskrevet for en 11-er bane så vil kostnaden ut fra dette være ca 1.6 mill kr + mva dvs 2 mill kr. 

IMIDLERTID: NFF sine tilstandsvurderinger inkl kostnadsoverslag (ifm tilskudd fra Sparebankstiftelsen) for 
36 11-er baner har en snittkostnad på kr 191.000 inkl mva!



Tilstandsvurdering, kostnader.

Bane Byggeår Ant 11-er Ant 7-er Vinterdrift Kostnader tiltak ihht NFF’s

tilstandsvurdering
Totalt Pr 11-er bane

Stange Idrettspark 2012 1 1 Nei 168.000 112.000

Magnor Kunstgressbane 2012 1 Ja 119.000 119.000

Sørskogbygda KG 2015 1 Nei 21.000 42.000

Flisa Kunstgress 2008 1 1 Nei/Ja (3 første år) 93.000 62.000

Grue Kunstgress 2007 1 Ja 220.000 220.000

Løten Kunstgress 2009 1 Ja 90.000 90.000

Briskeby Stadion 2011 1 Nei/Ja (4 første år) 113.000 113.000

Børstad Idrettspark 2006/2016 1 Ja 150.000 150.000

Prestrud Idrettspark 2006 og 2011 3 1 Ja på to baner 309.000 88.000

Elverum Stadion 2007/2013 og 2013 2 Ja på en bane 643.000 322.000
HIAS banen, Stange 2008 1 Ja 138.000 138.000

Østre Toten KG 2008 1 Ja 180.000 180.000

Hernes Skole 2013/2018 1 Nei 25.000 50.000

Sveum Idrettspark 2003/2017, 2003/2009, 

2009

3 Ja på en bane 480.000 160.000

Fart Kunstgressbane 2009 1 1 Nei 226.000 151.000

Gaupen Stadion 2007 1 Nei 50.000 50.000

Li kunstgressbaner 2005/2013 2005/2015 2 Ja begge to 240.000 120.000

Skedsmo Idrettspark 2004/2014/2017 2 1 Ja, på to (11-er + 7-er) 1.600.000 640.000

Harestua kunstgressbane 2011 1 Ja, delvis 132.000 132.000

Roa kunstgress 2011 1 Ja 747.000 747.000
Grua Kunstgress 2016 1 Nei 109.000 109.000

Gran Idrettspark 2010 2 1 Ja, på 11-ere 269.000 108.000

Til sammen 28 8 18 11-ere / 18 6.122.000 191.000 (snitt)
Byggeår 11-er 7-er JA   /  NEI Kostnader totalt Kostnader pr 11-er 

bane



Gummigranulat på avveie kan fjernes på dugnad



Husk at planlegging alltid er meget viktig!


