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Slik jobber Norges Fotballforbund  
med kunstgress og miljø

Ole Myhrvold, anleggssjef NFF

Ole Myhrvold, anleggssjef Norges Fotballforbund

• Ansatt i NFF i 21 år

• Utdannet bygg- og anleggsingeniør

• President EFTG (European Football Turf Group)

• Deltatt i Europeisk standardiseringsarbeid kunstgress i 20 år

• Medlem FIFA Technical Advisory Group

• Medlem FIFA Pitch Improvement Program (PIP)

• Konsulent for FIFA sine kunstgressprosjekter i Asia og foreleser FIFA kurs

• Foredragsholder vedr. kunstgress i inn- og utland
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NFF har 371.910 medlemmer

1.869 kunstgressbaner
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Kunstgress er viktig!!

Alle klubber som 

bygger 

kunstgressbane 

melder om kraftig 

økning i antall 

medlemmer

Kunstgresstyper

1977  1. gen

KG uten granulat

1989  2. gen

Kunstgress med sand

2000  3. gen

Kunstgress med 

gummi/plast granulat

2019

Kunstgress:

- med gummi/plast

granulat

- med kun sand

- uten granulat

- nedbrytbart 

granulat
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Type innfyll

Rapport bestilt av Miljødepartementet

• Ikke funnet alternative løsninger betydelig bedre enn SBR
• Brukervennlighet

• Miljø

• Helse

• Pris

• Driftskostnader

• Estetikk

• Vedlikeholdsrutiner avgjørende uansett type innfyll

7

8



4/16/2019

5

Hvorfor benyttes granulat?

- Mest mulig likt naturgressets spilleegenskaper

- Støtdemping

- Traction/stabilitet fot

- Hudvennlig (skrubbsår)

- Belastning = stabilt dekke

GRANULAT

•SBR (oppmalte dekk)
•EPDM

•TPE/TPO (termoplast)
•Industrigummi
•Organisk (kork, kokosnøtt, sukkerrør…)

•Sand
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Nye granulattyper vil komme

Flere jobber nå med 
fremstilling av 
granulattyper uten 
miljøgifter og som vil 
brytes ned i naturen og i 
havet.

• Cellulose

• Bioplast

• Trevirke

• Sukkerrør

Men granulatet skal holdes på banen, 
uansett type granulat!!
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Kunstgress uten granulat –

en løsning?

For alle produkter som inneholder en polymerfylling, 

er det produksjonen av det materialet og dets 

avhending som vil ha størst miljøpåvirkning.

Kunstgress uten granulat har 3-4 ganger 

så mye fiber som et med granulat

To kilo olje gir om lag en kilo plast, 

så en kunstgressbane uten granulat 

forbruker ca. 50.000 kg. olje mer
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NFF representerer medlemmene

Vår jobb er å hjelpe våre medlemmer til å velge de beste produktene 

og fortelle dem hvordan de skal opprettholde kvaliteten lengst mulig

NFF mener at dagens kunstgress uten granulat ikke er god nok til 

medlemmenes bruk. Det er derfor vår plikt å informere klubbene om 

dette og om konsekvensene vi tror deres valg kan ha
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Så hva gjør NFF for et bedre miljø?

•Nye krav til kunstgress 

•Tiltak for å hindre granulatflukt

•Publikasjoner

•Kurs og seminarer

•Forskning på nedbrytbare 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 Af PS 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 allowedto contain
of environmentally hazardous substances (alternatively by ISO 9001 certification).
**Applies for EPDM only.

Nye norske regler
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Mikroplast

• Er plastfragmenter som er under 5 mm

• Biltrafikk den desidert største kilden

• All plast som havner i naturen blir før eller siden 
mikroplast

Hvor stort er egentlig problemet?

•Både granulat fra bildekk og nytt granulat laget av 
ulike plasttyper, er mikroplast. 

•Er dette et problem om det ikke spres utenfor 
banen?
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Aftenposten 6. mai 2018
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Ny forskrift for kunstgressbaner for å 
hindre utslipp og spredning av mikroplast

FORSKRIFT TIL ETABLERING OG DRIFT AV KUNSTGRESSBANER

Hva innebærer forskriften:

• 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.

• Krav til fysiske tiltak som begrenser granulatflukt 

• Mål: Begrense granulatflukten med minimum 98 %
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FORSKRIFT TIL ETABLERING OG DRIFT AV KUNSTGRESSBANER

Hva innebærer vedtaket:

• 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.

4. Manuell oppsamling, rensing og tilbakeføring av granulat.

5. Sette av egnet plass for snølagring, helst med fast dekke og/eller fiberduk.

6. Fjerning av gamle synder

7. Vedlikehold

Eksempel på gjennomførte løsninger
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FORSKRIFT TIL ETABLERING OG DRIFT AV KUNSTGRESSBANER

Hva innebærer vedtaket:

• 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.

4. Manuell oppsamling, rensing og tilbakeføring av granulat.

5. Sette av egnet plass for snølagring, helst med fast dekke og/eller fiberduk.

6. Fjerning av gamle synder

7. Vedlikehold

Granulatfilter
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FORSKRIFT TIL ETABLERING OG DRIFT AV KUNSTGRESSBANER

Hva innebærer vedtaket:

• 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.

4. Manuell oppsamling, rensing og tilbakeføring av granulat.

5. Sette av egnet plass for snølagring, helst med fast dekke og/eller fiberduk.

6. Fjerning av gamle synder

7. Vedlikehold

Eksempel på gjennomførte løsninger

31

32



4/16/2019

17

Eksempel på gjennomførte løsninger
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Forskningskampanjen 2017: Sjekk kunstgressbanen

FORSKRIFT TIL ETABLERING OG DRIFT AV KUNSTGRESSBANER

Hva innebærer vedtaket:

• 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.

4. Manuell oppsamling, rensing og tilbakeføring av granulat.

5. Sette av egnet plass for snølagring, helst med fast dekke og/eller fiberduk.

6. Fjerning av gamle synder

7. Vedlikehold
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Gummigranulat på avveie kan fjernes med dugnad

Tilbakeføring av granulat med løvblåser
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FORSKRIFT TIL ETABLERING OG DRIFT AV KUNSTGRESSBANER

Hva innebærer vedtaket:

• 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.

4. Manuell oppsamling, rensing og tilbakeføring av granulat.

5. Sette av egnet plass for snølagring, helst med fast dekke og/eller fiberduk.

6. Fjerning av gamle synder

7. Vedlikehold

Kunstgress helt ut til gjerdet
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FORSKRIFT TIL ETABLERING OG DRIFT AV KUNSTGRESSBANER

Hva innebærer vedtaket:

• 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.

4. Manuell oppsamling, rensing og tilbakeføring av granulat.

5. Sette av egnet plass for snølagring, helst med fast dekke og/eller fiberduk.

6. Fjerning av gamle synder

7. Vedlikehold

41

42



4/16/2019

22

Fjerning av granulat
rundt baneområdet

FORSKRIFT TIL ETABLERING OG DRIFT AV KUNSTGRESSBANER

Hva innebærer vedtaket:

• 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.

4. Manuell oppsamling, rensing og tilbakeføring av granulat.

5. Sette av egnet plass for snølagring, helst med fast dekke og/eller fiberduk.

6. Fjerning av gamle synder

7. Vedlikehold
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Riktig vedlikehold

Brukt kunstgress skal til godkjent mottak!!

Aller helst til resirkulering
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Dumping av avfall i naturen og/eller sjøen 

er miljøkriminalitet, uansett hva det er

Norges Fotballforbund 
| www.fotball.no

TAKK FOR MEG
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