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1 Innledning

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har fått i oppdrag fra Miljøvern-

departementet å vurdere miljøkonsekvensene av ulike gjenvinningsformer som 

benytter gummigranulat fra kasserte bildekk med fokus på utslipp av miljøgifter. 

Dette oppdraget er satt ut til COWI Danmark med COWI Norge som under-

leverandør. Denne rapporten er en delrapport til overnevnte oppdrag.

Denne delrapporten skal gi en kort oversikt over dagens praksis i Norge for 

gjenvinning av produkter laget av kasserte bildekk. 

Rapporten baserer seg på informasjon som er innhentet fra innsamlere av avfall, 

importører og eksportører av gummigranulat, produsenter av materialer framstilt på 

basis av gummigranulat, fotball- og idrettsforbund, klubber, boligselskaper og 

kommuner. Informasjon om avfallsbehandlingen har vært vanskelig tilgjengelig. 

De opplysningene som ble gitt av overnevnte aktører, er supplert noe med søk på 

internett og i litteratur.  
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2 Hoveddata

Beskrivelsen av dagens praksis på hvordan produkter basert på gummigranulat 

håndteres som avfall er fokusert på hovedbruksområdene kunstgress, løpebaner og 

støtmatter/gummiasfalt. Det er et fåtall av de kontaktede aktører, som har kassert 

gummigranulat. De framkomne informasjoner er noe motstridende hvilket kan 

henge sammen med at det er tale om nye produkttyper og det faktisk er lite som har 

blitt levert som avfall. 

2.1 Gjeldende regelverk

I henhold til avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall, er det innholdet av 

farlige stoffer og om disse overskrider grensene som er gitt i regelverket, som 

definerer avfall som farlig eller ikke. Dersom det er farlig avfall, skal dette leveres 

til godkjent mottak. Det er avfallsbesitter sitt ansvar å kjenne til om avfallet 

klassifiseres som farlig avfall eller ikke (Lovdata, 2012).

Klif (2012) opplyser at bildekk og annet gummiavfall som ikke er kritisk konta-

minert, generelt ikke defineres som farlig avfall i henhold til norsk regelverk. Det 

finnes heller ingen relevant ADR-klassifisering for slike avfallsfraksjoner. Ingen av 

de aktuelle kodene for gummirelatert avfall i EUs avfallsliste (EAL-listen) er 

merket som farlig avfall, jfr. kodene 160103 og 191204 (160122 og 070299 kan 

også anvendes).

Når det gjelder grensekryssende forsendelser av gummirelatert avfall, opplyser Klif 

(2012) at dette  stort sett følger prosedyre for grønt-listet avfall ( rene fraksjoner av 

bestemte typer ikke-farlig avfall). Dette kan oftest eksporteres til gjenvinning innen 

EU uten søknad til Klif. Et standard følgedokument skal likevel være med hver 

forsendelse, og det må kunne vises til en gjeldende kontrakt mellom eksportør og 

behandlingsanlegg. Enkelte medlemsland og land utenfor EU kan ha krav utover 

dette (Klif, 2012).

EUs forordning om grensekryssende transport av avfall åpner for strengere klassi-

fisering av slike avfallsfraksjoner, slik at import/eksport må omsøkes på vanlig 

måte jfr. anneks 3 til EUs forordning 1013/2006. Det fremgår her at myndighetene 

kan kreve strengere klassifisering basert på grad av kontaminering, eller dersom 

gjenvinningen ikke er miljømessig forsvarlig. 



AVFALLS BEHANDLING AV GRANULAT

C:\ePhorte\PDFDocProc\EPHORTE\406926.DOCX

7

Klif vil ta stilling til endelig prosedyre for eksport av kasserte produkter basert på 

gummigranulat, som kunstgressbaner osv. etter at rapporten er framlagt (Klif, 

2012).

2.2 Gummigranulat fra kunstgressbaner

I følge Norges fotballforbund, NFF, er det foreløpig ikke så mange kunstgressbaner 

de kjenner til, som er blitt skiftet ut. Eiere av baner kan søke om Kultur- og Kirke-

departementet om spillemidler til utskiftning av kunstgressbaner etter 10 år. Leve-

tiden på en kunstgressbane er derfor omtrent 10 år. Norges fotballforbund forventer 

at mange baner vil skiftes ut i løpet av 2-3 år. De jobber derfor med en veileder om 

utskifting av kunstgressbaner. Arbeidet med veilederen er del av et større sam-

arbeidsprosjekt mellom Kultur og Kirkedepartementet og NFF, "Miljøaspekter ved 

kunstgressbaner", som ble startet i 2009. Målsettingen for prosjektet er minst mulig 

miljøbelastning ved etablering, drift og avhending av kunstgressbaner. Hoved-

fokuset er selve kunstgressbanen og materialgjenbruken av kunstgresset blir 

vurdert mot andre gjenvinningsformer, som for eksempel forbrenning i sement-

ovner. I den forbindelse har Norcem Brevik i samarbeid med NFF gjennomført et 

mindre forsøk med forbrenning av gummigranulat fra kunstgressbaner til sement-

produksjon. Erfaringene med prosjektet var gode. Det er imidlertid ikke gjort flere 

forsøk utover dette ene prøveprosjektet (Kulturdepartementet, 2012; Norcem, 

2012; Norconsult, 2011; Norges fotballforbund, 2012). 

Antageligvis vil det være en maskin på markedet i løpet av inneværende år (2012) 

som kan separere sand og granulat og rense dette for ny bruk (Norges fotball-

forbund, 2012).

Gummigranulat basert på termoplast (ny gummi) går stort sett til ombruk.

Klif, daværende SFT, påpekte i 2006 at granulat må leveres til forbrenning når 

banedekket har blitt avfall I henhold til deponiregelverket er deponering av dekk i 

enhver form forbudt.  (Klif, 2006). Det er noe usikkert om all gummigranulat 

faktisk leveres til forbrenning. 

De kontaktede innsamlere og behandlingsanlegg har ikke kjennskap til at de har 

mottatt gummigranulat fra kunstgressbaner, hvilket ikke betyr, at det ikke kan ha 

skjedd. Baneeierne har ikke kunnet gi klare svar på hvordan evt. granulat er levert 

og håndtert videre. Det er svært ulik bevissthet hos baneeierne rundt hvordan 

gummigranulat skal håndteres etter endt bruk.

2.2.1 "Svinn" fra kunstgressbaner

Ved vanlig bruk av en kunstgressbane er det forventet at det blir "svinn" av 

gummigranulat Noe vil havne ved siden av banen, mens noe vil spres andre steder. 

De kontaktede aktørene informerte om at det som havner rundt banen stort sett 

samlet opp og enten brukt om igjen, kastet i restavfallet eller levert til godkjent 

kommunalt mottak (Rosenborg fotballklubb, 2012; Ålesund fotballklubb, 2012; 

Saltex, 2012; Kristiansand kommune, 2012). 
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Gummigranulat kan også feste seg både i klærne og skoene til de som bruker 

banen. Noe vil derfor havne hjemme hos brukerne og i avløpet når klær vaskes. En 

del av granulat som bringes hjem vil havne i støvsugeren og derfra i avfallet. Hvor 

stor del av gummigranulatet som går hver vei, kan ikke estimeres blant annet fordi 

det ikke foreligger informasjon om hvor mye som avleveres til avfall. 

Mengden av svinn fra kunstgressbaner er nærmere beskrevet i delrapport 1. 

2.2.2 Håndtering av selve kunstgressbanen

NFF (2012) opplyser at de informerer at kunstgressbaner som kasseres, skal be-

handles som farlig avfall. Hva denne konklusjonen baserer seg på er ikke kjent i 

dette studiet. 

Det er  vanlig at selve kunstgressbanen selges for ombruk. Ombruk av kunstgress-

baner skjer i form av bruk på verandaer, bruk på annen fotballbane på for eksempel 

skoler eller mindre klubber eller som bruk på fellesområder. NFF har mange fore-

spørsel fra ulike aktører om kjøp av kunstgressbaner som skal skiftes ut.

Ved ombruk av kunstgressbanene må all granulat og sand fjernes. Hvis ikke, er 

rullene så tunge at de er uhåndterlige og revner når kunstgresset tas bort. 

I følge NFF er det nederlandske behandlingsanlegget VAR (www.var.nl) et bil-

ligere alternativ enn å levere kunstgressbanen som farlig avfall. VAR er et anlegg 

som blant annet tar i mot brukt kunstgress til materialgjenvinning. 95 % av kunst-

gresset blir materialgjenvunnet. I detalj hva VAR gjør med kunstgresset, har ikke 

vært tilgjengelig i dette studiet. Det jobbes med at flere eiere av kunstgressbaner 

kan levere kunstgresset sitt dit (Norges fotballforbund, 2012; VAR, 2012).

2.3 Løpebaner

Norges friidrettsforbund (2012) informerte om at det begynte å legges baner på 70-

tallet. De kjenner kun til at det er et fåtall løpebaner som er skiftet ut. Det er kun 4 -

5 baner hvor hele dekket er tatt av. Levetiden for denne typen baner kan forlenges 

med inntil 30 år dersom det sprayes på et nytt lag med toppdekke. Dette er langt 

billigere enn å skifte ut hele banen (Norges friidrettsforbund, 2012; Klages, 2012).

To av banene som er skiftet ut, er levert til Ragn-Sells. De er behandlet som kas-

serte dekk, klipt opp og brukt til konstruksjonsmateriale på deponi i Finland (Ragn-

Sells, 2012). Det er også kjent at én bane har gått til bruk som gulv i et tilfluktsrom 

og en annen sannsynligvis er levert til deponi (Norges friidrettsforbund, 2012). De 

eventuelt resterende banene som er skiftet ut, er det ikke kjent hvor er levert. 

Fra aktørene som er kontaktet, er det gitt ulik informasjon om brukte løpebaner 

skal leveres som farlig avfall eller ikke. (Kristiansand kommune, 2012; Klages, 

2012; Norges friidrettsforbund, 2012; Ragn-Sells, 2012).
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2.4 Støtmatter og gummiasfalt

Av de aktørene COWI har vært i kontakt med, er det generelt lite kunnskap om 

hvordan støtmatter og gummiasfalt skal håndteres etter bruk. Ut i fra tilgjengelig 

informasjon, ser det ut til at det er få støtmatter som er skiftet ut.
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3 Oppsummering av grunnlaget

3.1 Datakilder, dataomfang og -mangler

Rapporten baserer seg hovedsakelig på informasjon som er innhentet fra ulike ak-

tører på markedet inndelt i åtte grupper. Dette er innsamlere av avfall (a), impor-

tører og eksportører av gummigranulat (b), produsenter av materialer framstilt på 

basis av gummigranulat (c), fotball- og idrettsforbund (d), klubber (e), bolig-

selskaper (f), kommuner (g) og andre (h). Det er tatt kontakt med disse på telefon 

og eventuelt e-post. I starten av prosjektet, ble det utarbeidet et spørreskjema med 

spørsmål til hver av gruppene. Dette spørreskjema inneholdt blant annet spørsmål 

om hvordan produkter baserte på gummigranulat skal håndteres etter bruk og der 

dette var relevant, hvordan de er håndtert etter bruk. Produsenter og leverandører 

av denne typen produkt er også spurt om hvordan produktene skal håndteres etter 

bruk og om de informerer kundene sine om dette. 

Informasjonsinnhentingen er gjennomført i løpet av februar 2012. De som er kon-

taktet er valgt ut på bakgrunn av informasjon fra Klif og erfaring underveis i 

informasjonsinnhentingen samt søk på internettet. Det er tatt kontakt med 29 

virksomheter, se Bilag A i Delrapport 1. Av disse har vi fått tilbakemelding fra 25 

som beskrevet i tabell 9 i Delrapport 1. 

3.2 Grunnlag 

3.2.1 Kunstgressbaner, inkl. svinn fra løst granulat

I Tabell 1 er det gitt en oppsummering over hvilken informasjon de kontaktede 

aktørene har gitt om hvordan gummigranulat fra kunstgressbaner skal håndteres 

etter bruk. 



AVFALLS BEHANDLING AV GRANULAT

C:\ePhorte\PDFDocProc\EPHORTE\406926.DOCX

11

Tabell 1 Oppsummering av hva kontaktede aktører har informert om vedrørende dagens 

praksis for håndtering av gummigranulat fra kunstgressbaner skal håndteres 

etter bruk. Enkelte virksomheter er anonymisert. 

Virksomhet Håndtering

Innsamlere og 

behandlingsanlegg

- Svinn fra kunstgressbaner renses gjerne og brukes igjen. 

Antar det ikke er noe som leveres til gjenvinning. Kjenner ikke 

til at de har mottatt noe.

- Har hatt et prøveprosjekt med å forbrenne gummigranulat 

fra kunstgressbaner. Dette er det ikke gått noe videre med. 

Detaljer rundt dette prosjektet er ikke gjort tilgjengelig i dette 

studiet.

Importører - Informerer kunder om at gummigranulat fra kunstgress-

baner skal leveres som farlig avfall.

- Informerer om at kunstgressbaner generelt kan resirkuleres.

- Antar gummigranulatet kan leveres som vanlig restavfall.

- Har lite avfall fra egen produksjon. Noe benyttes i nye 

prosjekter.

Norges fotballforbund - Informerer klubber om at kunstgress og gummigranulat skal 

håndteres som farlig avfall.

- Ombruk av kunstgressbaner er forholdsvis vanlig. I slike til-

feller fjernes gummigranulatet. Norges fotballforbund kjenner 

ikke til hvordan hver enkelt baneeier faktisk håndtere dette 

etter bruk.

Fotballklubb - Leveres som farlig avfall eller selges til mindre klubb for om-

bruk. Kunstgressbaner er dyrt, og mindre klubber har derfor 

ikke penger til å kjøpe ny. Å kjøpe en brukt bane, er derfor et 

godt alternativ.

Kommuner - Det meste av det som forsvinner under vintervedlikehold 

eller bruk, samles opp og fylles på kunstgressbanen igjen. Det 

som ikke brukes om igjen leveres til kommunalt mottak med 

krav om forsvarlig behandling etter regelverket.

Annen info - Ulik praksis mellom baneeierne om hvordan gummigranulat 

håndteres etter bruk. Antar mye av dette havner på deponi.

3.2.2 Løpebaner

I Tabell 2 er det gitt en oversikt over hvilken informasjon ulike virksomheter har 

gitt om hvordan løpebaner håndteres etter bruk. 
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Tabell 2 Oppsummering av hva de kontaktede aktørene har informert om vedrørende 

dagens praksis for hvordan løpebaner skal håndteres etter bruk. Enkelte 

aktører er anonymisert.

Virksomhet Håndtering

Innsamlere og 

behandlingsanlegg

Har mottatt to løpebaner er klipt opp og levert som konstruk-

sjonsmateriale til deponi i Finland.

Importører Ingen kjennskap til dette.

Friidrettsforbundet Kjenner til at det totalt er rundt 4-5 baner som er skiftet ut. 

Friidrettsforbundet er ikke inne i prosessen når baner skiftes 

ut, men informerte om at det skal leveres som farlig avfall. De 

sitter med informasjon om at en bane sannsynligvis er depo-

nert. En annen bane ble skåret løs og brukt som matter i et 

tilfluktsrom. 

Kommuner Entreprenørene har ansvar for at det håndteres riktig.

3.2.3 Støtmatter og gummiasfalt

I Tabell 3 er det gitt en oversikt over hvilken informasjon ulike virksomheter har 

gitt om hvordan støtmatter og gummiasfalt skal håndteres etter bruk. 

Tabell 3 Oppsummering av hva de kontaktede aktørene har informert om vedrørende 

praksis for hvordan støtmatter og gummiasfalt skal håndteres etter bruk. 

Enkelte aktører er anonymisert

Virksomhet Håndtering

Importører - Har ingen formening om hvordan det skal håndteres etter 

bruk. Antar det skal leveres som farlig avfall.

- Gir ingen informasjon om hvordan det skal håndteres. Antar 

det går som restavfall.

- Gir informasjon om at produktene kan gjenvinnes etter 

bruk.

- Da materialet etter mange år har gjort jobben sin og må 

skiftes ut, kan restavfallet leveres til mottak for videre å 

forbrennes.  

Leverandører og 

importører

- Lite kjennskap til dette, men det opplyses fra en leverandør 

at de aldri tar hånd om avfall og informerer ikke hvordan det 

skal håndteres.

Kommuner Ikke relevant fordi ingenting er blitt til avfall. Antar det skal 

leveres som farlig avfall.

3.3 Vurdering av usikkerheten forbundet med 
presenterte data

Det har framkommet noe motstridende informasjon om hvordan denne typen 

produkter håndteres og skal håndteres etter bruk. Det er derfor en del usikkerheter 

rundt hvordan dette faktisk gjenvinnes i dag. 
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