
Sluttrapport for prosjekt «Biogranulat for innfyll i kunstgressbaner basert på Norsk skog» 

Kuntsgress for fotballformål har gjennom de siste 10-15 år vist sin relevans innenfor både topp- og bredde-

fotball. Fotball er i tillegg den desidert største medlemsorganisasjonen under Norges Idrettsforbund-NIF. 

Dette betyr at Norges Fotballforbund engasjerer et betydelig antall ungdommer og barn av begge kjønn 

gjennom sin breddeaktivitet. Kunstgressbaner er sentrale for å drifte denne aktiviteten gjennom året og 

bidrar til at antall spilletimer økes betydelig i forhold til å kun operere naturgressbaner. Kunstgressbaner 

bidrar derfor til en stor breddeaktivitet for barn og ungdommer i sin fritid.      

Bakgrunn for prosjektet 

Gummigranulat (SBR) har vært det dominerende innfyllet på kunstgressbaner for å gi banene rimelig like 

spilleregenskaper som naturgressbaner. SBR har vist seg å ha miljøsider knyttet til mikroplast som man 

opprinnelig ikke var klar over når kunstgressbaner kom på markedet. Man så heller for seg at oppmalte 

bildekk, som faktisk SBR produseres fra, var en miljøvennlig handling som gav avsetning på oppbrukte 

bildekk. I dag er det motsatt, SBR utgjør 40% av de norske mikroplastutslippene. Dette kommer som 

granulatflukt fra kunstgressbaner. Konsekvensen har lenge vært en frykt for at kunstgressbaner kan bli 

forbudt. Et forbud ville hatt betydelige konsekvenser for breddefotballen og også rekrutering til 

toppfotballen i Norge. De samme konsekvenser ser vi er reelle i resten av Europa. Det eksisterer 42.000 

kunstgressbaner i Europa pr dd. 

Erstatte gummigranulat ble ansett som en «Quik-Fix» i flere år men har vist seg å være noe mer 

utfordrende enn som så. Flere kommuner spesifiserer i dag mindre enn 1% plastmateriale i sitt infyll til 

kunsgressbaner. Det betyr at innfyllet må bestå i all hovedsak av biologisk materiale. GOE har designet et 

innfyll og testet over 4 år basert på NFF sine spesifikasjoner. Spesifikasjonene er i all hovedsak de samme 

spesifikasjoner som FIFA har beskrevet.  

Dette prosjektet har hatt som målsetning å baneteste innfyllet, på en reell bane i Krisitiansand for å 

dokumentere at: 

1. Fotballtekniske egenskaper tilsvarer FIFA Quality PRO (toppfotball) 

2. Produksjonsprosesser kan oppskaleres 

3. Produktet kan selges basert på kommersielle betingelser til sammenlignbare priser med SBR 

 

Planlagte og faktisk gjennomførte aktiviteter i prosjektet med måloppnåelse 

Dette prosjektet har hatt som målsetning å baneteste innfyllet, på en reell bane i Krisitiansand for å 

dokumentere: 

1. Fotballtekniske egenskaper tilsvarer FIFA Quality PRO (toppfotball) 

2. Produksjon kan oppskaleres 

3. Produktet kan selges basert på kommersielle betingelser til sammenlignbare priser med SBR 

Gjennomførte fotballtekniske tester bekrefter at pkt 1 er oppnådd. Testene er utført av Sportslab. 

Sportslab er et offisielt FIFA-akkreditert laboratorium.  

Ref pkt 2; Produksjonsprosessene kan oppskaleres til kommersielle volum. Det må imidlertid til et eget 

utviklingsprosjekt for å optimalisere produksjonsmetoder for å nå dette volumet. 1. versjon av en pilot 



produksjonslinje er bygget og testet i dette prosjektet. Det er denne produksjonslinjen som har levert 

innfyll til testbanen i Kristiansand. 

Ref Pkt 3; Resultater fra pilotproduksjon viser at det kan utvikles en produksjonslinje som ivaretar 

kostnadsbildet som er beskrevet- prisnivåer tilsvarende SBR. Denne konklusjonen baserer seg enda på et 

teoretisk materiale kombinert med pilotproduksjonen som er etablert.   

Samarbeid med andre 

Samarbeidspartene er fortrinnsvis Norges Fotball-Forbund, Kristiansand Kommune og Randesund IL med 

FIFA-akkrediterte Sportslab som testinstitutt. I tillegg så har Greenfields og Trocellen levert systemet av 

gress og PAD som system for testene. 

Videre så er prosjektet støttet finansielt av Innovasjon Norge, Ryfylkefondet, Skogeiernes Investeringsfond 

og GOE-IP.  

Prosjektet er også en del av Erasmus Striker – prosjektet. Et større EU-prosjekt, som utvikler 

morgensdagens kunstgressbaner.  Dette er et prosjekt som drives av Norges Fotballforbund, Skotske 

Fotballforbundet og det Portugisiske Fotballforbundet, med Kepler Universitet i Linz som 

forskningsinstitusjon. 

Prosjektets effekt på miljø og samfunn 

I prosjektet har en spesielt fokusert på karbonavtrykket og eksponering av miljøgifter. Norsk skog viser seg 

å være fri for miljøgifter i motsetning til hva man har funnet i råstoff fra andre områder i Europa.  Videre 

så ser vi at norske reserver faktisk kan danne grunnlag for eksportleveranser av dette produktet til Europa. 

På den måten, vil bjørk fra Norge danne grunnlag for et mulig eksportmarked fom 2023. Produkttesting av 

skadelige innhold for mennesker og dyr inkl miljø, konkluderte at produktet er fritt for skadelige stoffer og 

kan benyttes i jordbruket som jordforbedring etter bruk på kunstgressbane.  

Det pågår en livssyklus-analyse av karbonkretsløpet ved Kepler Universitet i Linz. Pr nå vurderes 

karbonavtrykket som negativt, og utgjør dermed en netto karbonlagringseffekt ved bruk av produktet. 

Resultatet fordrer at skog som felles blir tilbakeført gjennom skånsom hogst og god kultivering ved 

tilbakevekst av skog.  Det vurderes også å legge opp til en større netto utplanting av råstoff for kommende 

bruk gjennom banens levetid.  

Vurdering av nytten og videre vurdering   

Testene har så langt vist at produktet kan erstatte SBR som egenskapsinnfyll for breddeidrett. Det finnes i 

dag alternativer til innfyll på fotballbaner. Disse infyllene er enten ikke beskrevet som gode nok gjennom 

vintersesongen pga av frysing. Videre så er prisnivået på dette innfyllet i praksis dobbelt så dyrt som GOE 

BIOgranualt. 

Innfyllet skal videreutvikles til en optimal vinterbane-løsning. Det vil si en forbedret utgave som 

kombinerer optimale spilleforhold både på vinter og sommer. Dette skal testes på 15 skt 11-baner i Norge 

i 2022. GOE-Production AS har flere av kontraktene for neste fase klar for signering med relevante 

kommuner.  

Videre så skal produktet testes av det Engelske Fotballforbundet i 2022 og 2 store leverandører av 

kunstgress ønsker å inngå leveransekontrakter fra 2023. 



Som følge av dette så kan privatpersoner og foretak investere i GOE-Production AS. Link til investorsider 

finnes på: https://www.goe-production.no/investorer 

En investering vil bidra til dette produktet utvikles i Norge, nærmere bestemt Hjelmeland, og produseres 

av norsk råstoff.  

 

https://www.goe-production.no/investorer

