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ORDLISTE
KGA: Kunstgressavgift, betales årlig av
baneeier til et nasjonalt fond. Midlene brukes for
å finansiere alle kostnader knyttet til utskiftning
og innovasjon av kunstgress.
Materialgjenvinning: Avfall utnyttes slik at
materialet brukes om igjen, helt eller delvis,
til fremstilling av nye råstoffer eller produkter.
Nudging: eller dulting på norsk. Å endre folks
atferd. Handler ikke om å fjerne noen valg eller
tvinge, men å gi et dult i en riktig retning.
Plast/gummi: Plast er et syntetisk materiale
(kunststoff) laget gjennom polymerisasjon.
Gummi kan både være naturlig eller fremstilt
syntetisk fra olje og naturgass.

Policymaking: I denne sammenhengen
knyttes det til utforming av retningslinjer
eller standarder som legger opp til
sirkulærøkonomiske modeller for håndtering
av kunstgressavfall.
Verdikjede: I denne sammenhengen defineres
det som alle ledd i hele verdiskapingsprosessen
knyttet til håndtering av kunstgressavfall, fra
baneeier, leverandør, logistikk, gjenvinning,
produsent og sluttbruker.

Policymaking
Incentivordning
Formidling/undervisning
Sporing/etterforskning
Markedsføring
Produktutvikling
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SAMMENDRAG
Kunsten å skape merverdi
Briefen etterspør løsninger henhold til de tre målsetningene:
1.
2.
3.

Gjenbruk og resirkulering med minst mulig miljø- og klimabelastning
Løsninger med fokus på kostnadseffektivitet og verdiskaping
Samarbeid på tvers for å optimalisere helhetlige, sirkulære løsninger

Fremfor å sette all fokus på ett løsningsforslag, så
dykker vi dypere i hva som er essensen og bredden av
problemstillingen “avhending av brukt kunstgress”.
Forslaget til piloten “modulære gummifliser” er riktignok et
konkret produkt, men den representerer også et bredt spekter
av utfordringer innen skalerbarhet, økonomi, marked,
kunnskap, kultur, politikk, juss og etikk. Mobilisering av
en hel-norsk verdikjede og sirkulær løsning krever å se
det store bildet av kulturelle, byråkratiske og industrielle
hinder på veien mot et konkret forslag. Problematikken
knyttet til kunstgress kjenner ingen landegrenser eller
moral. Løsningsforslaget sikrer en hel-norsk løsning, men
med internasjonale ringvirkninger.
Vi foreslår ikke et komplett forslag, men et
komplementært tankegods i enhver hel-norsk
verdikjede og sirkulær løsning. Dette er “merverdien”
for nå og i fremtiden. Svarene ligger ikke i det akutte
problemet kunstgresset representerer, men i evnen til
å se langsiktig på ringvirkningene av våre handlinger.

Gummigranulat fra kunstgresbane. For å kunne bli et råstoff må
granulatet først renses og vaskes. Foto: teamet / Nomad

Ekstrudert PP-plast, et råstoff laget av garn, et marint avfall fra fiskeindustrien.
Dette granulatet kan brukes til å lage nye produkter som for eksempel stoler,
dørmatter og mobildeksler. Foto: teamet / Noprec

I) FORARBEID
Utviklingen av en hel-norsk verdikjede er ikke gjort
på 1-2-3. I første del navigerer vi oss forsiktig gjennom
kunstgress-problematikken, og pin-pointer hvor skoen
faktisk trykker. Her problematiserer vi de små nyansene
(1.5 & 2.5), som har gjort reisen vanskelig mot en hel-norsk
verdikjede (2.0) og sirkulær forretningsmodell (3.0).
Selv om folket har talt og holdningen er på rett plass, så har
det norske apparatet (1.5) ikke holdt tritt. Industrien står nå
uten en klar strategi for volum & skalerbarhet (2.5).

1.0

DET NORSKE
APPARATET

1700 KUNSTGRESSBANER

2.0

VOLUM &
SKALERBARHET

MOBILISERING AV EN
HEL-NORSK VERDIKJEDE!

1.5

3.0
SIRKULÆRE
FORRETNINGSMODELLER

2.5
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Briefen
“...bygging av kunstgressbaner økt kraftig og det er i dag
ca. 1 700 kunstgressbaner for fotball i Norge.”

“ Årlig rehabiliteres eller erstattes rundt 80* baner,
behovet vil være økende i årene som kommer”

“Gummigranulat fra kunstgressbaner antas å være den
nest største kilden til utslipp av mikroplast til naturen”

“På grunn av kostnadene og manglende løsninger,
har baneeiere utfordringer med å avhende kunstgress på
en miljøvennlig måte.”

“Mottaksapparatet er begrenset både nasjonalt og
internasjonalt.”

“...ønsker å utfordre interessenter (...) som kan bidra med
sin kunnskap til å utvikle bedre løsninger for håndtering
av brukte kunstgress-systemer.

“Det er ønskelig at løsningen er en del av en helhetlig
verdikjede.”

“Det er ingen helnorske sirkulære løsninger og
verdikjeder for avhending av kunstgress-systemer, hvor
(...) hele eller deler blir gjenvunnet til nytt kunstgress
eller nye materialer.”

“...et behov for innovative og sirkulære løsninger.
Her er det næringspotensial som kan skape norske
bærekraftige løsninger og samtidig være et viktig bidrag
fra baneeierne”

Trøndelag fylkeskommune
03.09.2020
*oppdaterte tall fra TV2
12
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Et før Maradona, men hva skjer
etter kunstgresset?
En umulig snuoperasjon
Det er mye som har forandret seg siden Diego Maradona
sparka ball i en shanty town i Argentina. Luksus var
overgangen fra frossen grus og gjørmete gressmatter til
varmekabler og gummigranulat i Norge.
Det har gått mer enn 40 år, 1.700 kunstgressbaner og
investeringer på flere hundre millioner kroner siden
Harstad, Norges 9. nordligste by (68°48′N), rullet ut
landets første kunstgressmatte. Dette bidro til å snu
breddeidrettens sesongbaserte logikk på hodet.
Der hallsport som håndball eller snøbaserte langrenn og
skihopp tidligere tok over stafettpinnen i vintermånedene,
har kunstgresset omgjort fotballen til en helårsidrett.
Dette har gitt resultater. Skapelsen av talenter som Ada
Hegerberg, Martin Ødegaard, Andrine Hegerberg og
Erling Braut Haaland har alle skjedd med plastunderlaget
som forutsetning.

Kunstgressetet har muliggjort fotballen til en helårs idrett, og banene er å finne i hele det
langstrakte Norge. Foto: Fotball.no

Det finnes helt klart et før og etter Maradona i fotballen,
men finnes det et etter kunstgresset?

14
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Klimarettsaken
Holdningsendringer i samfunnet
Kunstgress er et tveegget sverd. De sosiale fordelene
trekkes ned av de miljømessige konsekvensene. Kunstgress
er i dag den nest største kilden til spredning av mikroplast i
Norge. Hvert år havner mer enn 1.500 tonn gummigranulat
i naturen, som tilsvarer mer enn 166.000 bildekk.
Greenpeace og Natur og Ungdom saksøkte i 2015 staten
Norge for brudd på Grunnlovens “miljøparagraf” 112,
da Barentshavet ble åpnet for oljeboring. Saken har gått
gjennom alle rettsinstanser, helt til Høyesterett, hvor det
er ventet en domsavsigelse i løpet av året.

“Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og
til en natur der produksjonsevne og mangfold
bevares. Naturens ressurser skal disponeres
ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som
ivaretar denne rett også for etterslekten.”
Grunnlovens “Miljøparagraf” §112
Avgjørelsen i “klimasøksmålet” vil ikke bare påvirke
norsk petroleumspolitikk, men også alle andre
miljøskadelige aspekter i samfunnet, som eksempelvis
kunstgressbanepolitikken. Siden domsavsigelsen i første
instans i 2015, har det skjedd enormt mye i kultur- og
meningsdannelsen i samfunnet. Og det utrolig fort.

16

#FridaysForFuture ble startet august 2018, da en femten
år gammel Greta Thunberg og andre unge aktivisert satt
foran det svenske parlamentet hver dag i tre uker, i protest
mot alt for lite handlekraft i møte med klimakrisen. I
løpet av 2 år har klima- og miljøsaken fått en tydeligere
rolle på agendaen, som ikke kan ignoreres.
Den politiske viljen til endring eksisterer, noe også denne
konkurranseutlysningen vitner om. Byrådet i Oslo har
eksempelvis stilt ultimatum når det gjelder fremtidens
kunstgress. Innen kommunevalget 2023 skal 45 prosent
av alle kunstgressbanene i hovedstaden bestå av gummiog plastfritt granulat.
NFF hevder på sin side at det ikke finnes fullverdige
løsninger for å erstatte plastgresset, og er redd
hovedstadens ambisjoner vil havarere i en feilslått
investering i 100-millionersklassen. Spørsmålet er derfor
ikke om fremtidens generasjoner har noen fotballbaner å
spille på - men om de vil spille på kunstgressbaner i det
hele tatt. Holdningsdannelsen, viljen og engasjementet til
endring er til stede, men det trengs også en policy making
(politikkutforming) på området.

17
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Hvorfor hel-norsk?
Media og relevans
I 2019 avdekket TV2 ulovlig dumping og videresalg av
20 norske kunstgressbaner i utlandet. Granulatet i dette
kunstgresset utgjør i dag en stor miljøfare.
Dette har først inntruffet når norske leverandører som
er ansvarlig for bytting av kunstgress, har gjort seg
avhengige av en utenlandsk aktør (ASIE) for å håndtere
store deler av den “norske” verdikjeden om å resirkulere
og avhende kunstgress. Det har inntil nå ikke vært
økonomisk forsvarlig å gjøre dette innenlands eller i det
hele tatt inneha all kompetanse selv på dette feltet.
Kunstgressbanens korte levetid (7-9 år) har endret
folkets holdning til kunstgress: fra å berike norsk idrett
til å faktisk utgjøre en miljøtrussel for samfunnet.
Dermed så har en veldig enkel problemstilling åpnet
opp for en rekke uforutsette spørsmål rundt økonomi,
kunnskap, ansvar og ikke minst etikk rundt bruken av
kunstgress på nasjonalt nivå.

Til høyre: Utklipp av ulike medieoverskrift.
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Strukturelle problemer
Et uheldig hendelsesforløp
I utgangspunktet er ikke kunstgressets korte levetid den
største utfordringen. Problemet oppstår når det norske
apparatet (1.5) skal sikre miljømessig forsvarlighet
er dysfunksjonelt og usammenhengende. Silo for silo
fungerer apparatet, men det snakker ikke sammen i
et kretsløp – prosessen fra bytting, resirkulering og
avhending av kunstgress. Dette hemmer mulighetene
for å løse problemet i volum og skalerbarhet (2.5). Vi
har identifisert 4 punkter det norske apparatet ikke har
strukket til, som fører med seg negative ringvirkninger.

1. Forflytting av verdier

2. Manglende incentiver

Det koster å bli kvitt kunstgress, men
den som tar imot har mulighet til å
gjenvinne dette og sitter da igjen med
verdiene. I Norges tilfelle, eksisterer
det ikke fullverdig verdikjede der den
beste løsningen ligger hos danskene.
NFF-topp Ole Myrvold etterspør en
retur-ordning.

De offentlige spillemidlene som man
kan søke om, dekker knapt utgiftene
for ny bane. NFFs tildeling av støtte
for å skifte ut gress blir tiltdelt hvert
10. år til tross for dets levetid på 7-9 år.
Dette har ført til at norske kommuner,
klubber og leverandører har måtte ty
til billigere løsninger i utlandet.

3. Svekket etterforskningsevne 4. Skortende skalerbarhet
Det øyeblikket kunstgresset har
krysset landegrensen så har det
tillatt at uklare reguleringer og
retningslinjer for avhending å råde.
Dette har igjen muliggjort ulovlig
lagring, dumping og videresalg,
på grensen og i utland. Norske
oppdragsgivere har ikke hatt ressurser
til å følge opp saken og etterspør
innstramning fra myndigheter.

En kunstgressbane alene tilsvarer
1,4 millioner plastposer. Selv om
ulike norske aktører er i stand til å
gjenvinne all plasten, så er det et gap
mellom gjenvinning og omsetting
til et markedsbehov. I lys av dagens
situasjon, så kreves det også at denne
strategien er i tråd med hva som anses
som moralsk og kulturelt forsvarlig.

Lagspill er en viktig ingrediens i breddeidretten. Dette er
også viktig for aktører utenfor banen. Foto: teamet / Nomad.
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Innovasjon eller replikasjon?
Hvorfor finne opp hjulet på nytt?
Hva er det briefen etterspør? Skal
norske aktører finne opp nye,
innovative sirkulære løsninger,
eller handler det om hvordan
vi skal tilegne oss og bruker
eksisterende kunnskap?

Vi spør oss: hvordan kan norske
aktører løse dette på hel-norsk
vis, som inkluderer mobilisering,
samhandling og interaksjon på tvers
av en verdikjede?

Et kjapt søk på Google viser at det
allerede finnes en håndfull avanserte
aktører innen brukt kunstgress med
“technological know-how” og flere
med lang fartstid. Ulempen er at
de inngår i et politisk betent tema:
bruken av utenlandsk kompetanse.

Her kan man stille enda et spørsmål:
omhandler etableringen av en
hel-norsk verdikjede like mye
organisatorisk innovasjon som det
handler om industriell innovasjon?

“...first and only of its kind to recycle
99% of the synthetic turf system on an
industrial scale.”
Re-match
dansk aktør

“...specialized, one-of-a-kind solution
to recycle 100% of your used artificial turf and
turn it into useful post-consumer products.”
TTII & Poly Pacific
kanadisk aktør

“We are the only company
offering full circular model”
Advanced Sports Illustrations (ASIE)
estisk aktør, utpekt synder i TV2 saken

Utenlandske aktører tilbyr løsninger for utskifting av kunstgress
på stedet. Foto: Advanced Sports Installations Europe.
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“Det koster penger å bli kvitt det, men den som
tar imot det har da muligheten til å gjenvinne
materialene. (...) Vi vil gjerne ha en returordning”

Verdikjedens utfordringer

Ole Myrvold, NFF topp

Uavhengig om den er hel-norsk eller ikke

AKTØRER

kunstgressleverandør

innehavere/
bane-eiere

Transport/
logistikk

gjenvinningsanlegg

produsent/
fabrikk

typer granulat:
backing

100%

4. PE

havner i gjenvinnings
syklusen
PROSESS

gress

reisetid = co2

1. vasking

2. kverning

3. ekstrudering

4. PP

nytt produkt

opphavsdokumentasjon (EU)?
JA
sand gjenbrukes
på stedet

1. vasking

gummi

x

1-2?

2. gummi

NEI
1. energigjenvinning

gjenbruksfaktor

VERDIFORSKYVNING*

-100%

+25%

+5%

+30%

+40%

MORALSK ANSVAR*

+70%

-20%

-10%

0%

0%

Det er et hehov for en mer rettferdig
nøkkelfordeling av kostnader og
fortjeneste blant aktørene involvert
i næringskjeden, uavhengig om den
er hel-norsk eller ikke.

24

Både de totale kostnadene og store
deler av den moralske byrden
ligger hos innehaver/bane-eieren.
Fortjenesten derimot, fordeles utover
resten av de fire andre aktørene uten

store moralske konsekvenser. Dersom
vi skal incentivisere og kvalitetssikre
kunstgressbanens reise fra brukt til
resirkulert på forsvarlig måte, så må
det til en mer jevnbyrdig fordeling

mellom fem involverte aktørene. Den
hel-norske verdikjeden trenger mer
enn bare en returordning!
*Prosentfordelingen er representative, for å
illustrere et poeng på tvers av kvantifiserbare
og ikke-kvantifiserbare verdier.

25
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GUMMI

PLAST

80 KUNSTGRESSBANER

8 000 tonn
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KAPASITET I 2018*
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PLAST

KUNSTGRESSBANE

8 000 tonn

1 600 tonn

TOTAL KAPASITET

62 000 tonn

276 000 tonn

0.13

0.006

RATIO
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Kunstgressbaner
(1 793)

5
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* Hentet fra Avfallsregnskapet (SSB)

Norfolier Greentec

3

4

6

55

Ecofiber &
IVAR

4

11

3
Industriplast

3
16

10

3

10

6

17

Til forbrenning

4

4

16

76

13

19

4

37

7

Replast

Til gjenvinning

GUMMI

3

3
Noprec

Til forbrenning

61 %
41 %
51 %tonn
Årlig skiftes
det ut ca.32
80%kunstgressbaner
(9.600
*
Hentet
fra
Avfallsregnskapet
(SSB, 2020)
gummi og plast) i Norge. Regnestykket for mengde
kunstgressbaner og total gjenvinningskapasitet ser
slik ut (2018):
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Kapasiteten eksisterer,
men hvor er viljen?
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Mengde (kunstgress) ift. kapasitet (mottak)
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Mikro-Plast
17

23
Revac

Avfallsmottak
(108)

14 % >

100 >

7>

10-14 % >

50-99

5-7

5-9 % >

10-49

2-4

<5%

3-9

1
Viktige aktører som
materialgjenvinner plast

47

Kunstgress utgjør bare en brøkdel (0.13/0.006 ratio) av
den totale kapasiteten i landet. Likevel har baneeiere
tydd til utenlandske aktører for å resirkulere/gjenvinne
norsk kunstgress.
Ifølge en kilde i bransjen, omtaler de seg selv og andre
som både trege og konservative. Det er ingen incentiver
eller vilje for å endre vante veier. Her vil det kreves et
betydelig nudge/dult fra statens side.

Kilde: NFF, Miljødirektoratet & Sortere.no
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II) IDÉFORSLAG
I denne delen konkretiserer vi hva det norske
støtteapparatet (1.5) og strategier for volum og
skalerbarhet (2.5) skal være. Dette danner grunnlaget for
å oppnå målene i 2.0 og 3.0. I dette kapitlet evaluerer vi
“best practice”, som finnes der ute og foreslår hvordan vi
oversetter kunnskapen på norsk vis.
Her presenteres en fortolkning av eksisterende – og
forslag til nye – tilnærminger, konsepter og lovgivning.
I startupbransjen defineres innovasjon gjennom å tilføyer
noe nytt i det som allerede eksisterer.

1700 KUNSTGRESSBANER

DET NORSKE
APPARATET

policy
making

incentiv formidling/
ordning undervisning

1.5

2.0
MOBILISERING AV EN
HEL-NORSK VERDIKJEDE!

VOLUM &
SKALERBARHET

sporbarhet/ markeds- produkt
etterforskning føring utvikling

m
ou ater
tp ial
ut

1.0

2.5

3.0
SIRKULÆRE
FORRETNINGSMODELLER
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Blockchain & sertifisering
1.5 Policymaking & 2.5 sporbarhet

+

Vi foreslår prinsipper fra blockchain-teknologien som sertifiserings- og
journalføringsordning. Dette sikrer en sporbarhet av plasten, ikke bare i
Norge, men også internasjonalt.

Vi foreslår at gummigranulatet på kunstgressbanen merkes “år null” i blokkkjeden. Videre bearbeiding av materialet vil henvise tilbake til den opprinnelige
bruken på kunstgressbanen.

Journalføringen treffer roten av problemet: mangel på evne til å følge opp
utenlandske aktører om forsvarlig avhending av kunstgress, nasjonalt og
internasjonalt (ref. kunstgressbløffen). Løsningen kan også overføres og
skaleres til andre problemområder i samfunnet.

Journalføringen gjennomføres ved å følge prinsipper fra blockchain-teknologi,
som innebærer:

Skal plast gjenbrukes som byggematerialer, må det spores tilbake til opphavet.
Byggebransjen har et volum som svarer til utfordringen med ombruk av
plastavfallet i kunstgressbanene representerer.
Etableringen av en slik blockchain-journal finansieres gjennom miljøavgiften
(KGA) og panteordningen, som sikrer en rettferdig byrdefordeling mellom
baneeier og aktører som mottar og bruker kunstgresset som en ressurs for å
lage nye produkter.
Når de riktige sertifiseringene er på plass, gis produktet et CE-stempel,
og dataen tilføres blokk-kjeden. Slik blir det ombrukte kunstgresset en
bærekraftig ressurs, fordi det får en tallfestet verdi. Dersom produktet ikke får
et CE-stempel, brytes produktets sirkulære egenskap, og blokk-kjeden stopper
og materialet faller utenfor den sirkulære næringskjeden.
For å konkurrere på det europeiske markedet, er det krav å svare til de to
sertifiseringene ISO 9001 og ISO 14001. En slik sertifisering krever
dokumentasjon på opprinnelige opphav til de resirkulerte materialene.
30

• En uavhengig og desentralisert
datalagring, som ikke eies, kontrolleres
eller kan manipuleres av én sentral aktør.
• Systemet er kryptert, transparent og
verifiserbart.
• Et open source-system med en felles,
digital journal/bokføringssystem for
plastavfall, som sikrer sporing av
materialets opprinnelse og videre bruk.
• For hver gang plasten igjen ombrukes,
etableres en ny “blokk” med en unik
digital kode, som blir en del av den
allerede eksisterende blokk-kjeden/
strukturen. Slik kan en alltid gå tilbake
og spore plastens opphav.

Blokk-kjede for kunstgressavfall kan minne om
journalføring i et gammelt bibliotekslånekort. Foto: Flickr.

31

Lag Merverdi

+

tin.uno

+

+

Pant & avgift (KGA)
1.5 Incentivordning
Det trengs en økonomi inn i næringskjeden for å etablere en praksis
om gjen- og ombruk av kunstgress. For å sikre dette, må alle baneeiere
betale en årlig kunstgressavgift (KGA) til et felles fond. Fondet forvaltes
uavhengig, men gjennom NFF – da disse har en tilgjengelig infrastruktur
og kontakt med baneeiere.
De årlige innbetalingene tilsvarer samlede utgifter ved utskiftning av én
fotballbane over en 9-års periode. Når behovet for utskiftning av en fotballbane
melder seg, får baneeierne dekket hele kostnaden gjennom fondet.
Materialet som skiftes ut får så en salgsverdi, og deler av denne summen går
tilbake til baneeieren, som har hatt kostnadsutgifter knyttet til investeringer
av banen.
Denne incentiv- og panteordningen er foreslått etter modell og inspirasjon
av Norsk Dekkretur AS. Selskapet tilbyr en felles bransjeløsning for norske
produsenter og importører av bildekk. Disse har et lovpålagt krav om å samle
inn og gjenvinne like mange kasserte dekk som det leveres ut til markedet.

Det er noe ironisk at dekkene fra Norsk Dekkretur AS blir granulat på kunstgressbanene. I så
måte er det baneeierne som ender opp med “Svarteper”. Foto: Autoretur.

Det er nødvendig å se incentiv- og panteordning i sammenheng med sporing
av granulatets opphav, som beskrevet i kapittelet om “Blockchain”. Dersom
“år null” defineres allerede ved tidspunktet et bildekk importeres, utgjør
dette blokk-kjedens første ledd. Blokk-kjedens andre ledd er når det samme
bildekket gjenvinnes og gjøres om til gummigranulat.
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Plastskatt & byrdefordeling
1.5 Policymaking & incentivordning

+

Hvor skal det piskes, og hvor skal det knaskes gulrøtter?
Vi anbefaler, foruten KGA, å følge EUs plastskatt på all
nyprodusert plast fra 2021.
For at de bærekraftige løsningene for ombruk av plast ikke
utelukkende skal basere seg på offentlige støtteordninger,
må det også tvinges frem en hel del egeninnsats. Fra 1.
januar 2021 innføres en europeisk plastskatt. For hver
kilo nyprodusert plast, vil det koste produsenten 0,8 €.
Regningen lempes trolig videre på forbrukeren, men
skal også gjøre det mer lønnsomt for produsentene å
omstille produksjonen til økt bruk av resirkulert plast i
nye produkter.
Baneeiere er i dag i besittelse av en miljøfiendtlig masse
de ønsker å kvitte seg med, eller resirkulere. De står selv
for alle kostnadene, da avfallet ikke kan anvendes som en
ressurs. Dersom plast og gummigranulater gjøres sporbare,
slik det er beskrevet i kapittelet om “Blockchain”, vil
baneeier – istedenfor å betale for å kvitte seg med plasten –
få betalt for ressursens verdi. Slik oppnås en mer rettferdig
kostnads- og byrdefordeling.
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Kunstgress på avveie havner til slutt som mikroplast i havet. Det er derfor viktig med en merking
og tydelig ansvarsfordeling i næringskjeden.
Foto: teamet/Nomad
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Lokalt markedspotensial
1.5 Policymaking, formidling & 2.5 markedsføring

+

+

Løsningsforslaget tar utgangspunkt i landets ulike lokalsamfunn. Prosessen
følger samme fremgangsmåte, men resultatene i de forskjellige casene vil
få ulike resultat, som en konsekvens av å spille på lag med baneeier, fylke,
kommune og prosessindustri – men også lokalsamfunnet, idrettskubber- og
utøvere. Løsningsforslaget ser på hva lokalsamfunnene trenger og har behov for,
samtidig som det knytter seg til identifiserbare særegenheter ved stedene.
Den største utfordringen knyttet til resirkulert plast er betalingsvilligheten og
etterspørselen av produkter. I tillegg trengs det produktutviklere som tør å ta
risikoen det innebærer å benytte resirkulert plast. Ved å ha store aktører på
bestiller-siden, kan produktutviklingen gjennom offentlig-privat samarbeid
være en pådriver for mer bærekraftige løsninger.
Slik kan produkttypene og behovet for produkter skaleres opp i volum, som
kombinerer alle prinsippene fra punkt 1.5. I tillegg. Slik unngår en å kun
produsere produkter med høy symbolverdi, eksempelvis såler til fotballsko,
som ikke har et stort nok marked, tilpasset de enorme mengdene kunstgressplast
som eksisterer.
26 år etter OL på Lillehammer, er det fortsatt fragmenter og spor av folkefesten
igjen i bybildet. Ved å trekke frem ulike byer eller kommuners stedlige
“identitet” og skape produkter basert på disse, oppnås en lokal forankring.
Både gjennom ferdige produkter, men også gjennom bruken av kunstgresset
fra den lokale fotballbanen.

Produktenes høye symbolverdi forankres lokalt, og bringer lokalsamfunnet med på
laget, samtidig som utfordringene knyttet til volum besvares. Foto: teamet / Nomad
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Hands-on workshop
1.5 Formidling & 2.5 markedsføring

+

Workshop-program

Vi foreslår en workshop for elever i
ungdom- og videregående skole, der
de selv får se hvordan plastforsøpling
faktisk påvirker livet i havet. Her
demonstreres viktigheten av at plast
ikke må havne på avveie og hvordan
den kan holdes i et kretsløp og bli til
nye, fine ting.

Basert på tidligere erfaringer, så har
vi utformet et program for å vekke
genuin inspirasjon og engasjement
hos elevene. Vi mener dette er det
beste utgangspunktet for å endre
vaner og spre kunnskap:

1. Kort foredrag

2. Sortering

Unge i alderen 14-28 år er de mest
klima- og miljøbevisste i samfunnet
(Nordic Council of Ministers, 2019).
Vi vurderer denne gruppa til å ha
stor innflytelse på samfunnet. Ved
å utstyre dem med engasjement,
kunnskap og verktøy de trenger for å
kjempe for et plastfritt hav, mener vi
dette formidlingsprosjektet har god
miljøeffekt.

Foredraget vil handle om hvordan å
vare på havet, med fokus på marin
forsøpling og strandrydding. Dette
skal gi elevene et fort overblikk før
de selv skal få se og bearbeide avfall.

Elevene blir invitert med til å sortere,
vaske og rense en sekk full av havplast
plukket på strender langs kysten.
Underviseren vil være til stede og
fortelle om de ulike kildene til marin
forsøpling, omfanget av problemet og
utfordringene knyttet til gjenbruk.

Norwegian trash har erfaring med opplæring og
kunnskapsformidling gjennom tidligere prosjekter.
Foto: teamet / Norwegian Trash
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3. Fra avfall til granulat

4. Konkluderende diskusjon

Ved hjelp av en sprøytemaskin, så skal
studentene kverne det de har sortert
til ferdig granulat. Denne maskinen
varmer opp plasten til rett temperatur,
så den blir flytende. Havplasten
sprøytes inn i en støpeform av
aluminium, og blir et nytt produkt.

Dette produktet blir utgangspunkt
for en diskusjon om resirkulering og
produsentansvar. I et åpent forum
skal det diskuteres ulike løsninger,
produkter og muligheter for
sirkulærøkonomi knyttet til marin
forsøpling. Elevene får ta med seg
produktet hjem.
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De 8 bud
1.5 Formidling & 2.5 produktutvikling

+

Vi introduserer 8 anmodninger med tydelige etiske formål
for hele verdikjeden (bransjen). Gjennom å implementere
praksisen bak norsk design og industri, så utfordres
aktørene til å automatisk tenke holistisk og sirkulært. se
sluttproduktets hele livssyklus.
80 % av et produkts miljøpåvirkning bestemmes i
designfasen. Det er avgjørende at vi fra starten stiller en
rekke krav til hvordan produktene utvikles, designes og
produseres, dersom miljøregnskapet skal gå opp.
Disse anmodningene er utformet iht. kravlistene fra av FNs
bærekraftsmål og Cradle to Cradle-sertifisering.

“80% av et produkts miljøpåvirkning bestemmes
i designfasen. Det er avgjørende at vi fra starten
stiller en rekke krav”

1. Høy varighet

Produktene skal holde høy kvalitet
og være laget for å vare lenge. De kan
gjerne være flerbruksprodukter.

2. Reelt behov

Produksjon av produkter skal bygges
på kunnskap om markedets behov, for
å sikre at vi ikke bringer unødvendige
produkter til live.

3. Trygghet

Produktene skal være trygge i bruk,
fri for skadelige gifter og ellers
følge
nødvendige
standarderer,
sertifiseringer og kvalitetskrav for
det produktets spesifikke bruk.

4. Lavutslipp

Produktene skal produseres med et
lavest mulig klimagassutslipp.

5. Retten til å reparere

6. Materialgjenvinnbarhet

Produkter
skal
være
100%
materialgjenvinnbare. Det betyr
for eksempel at materialer og ulike
plasttyper skal ikke blandes. Dersom
produktet består av flere deler, skal
produktet enkelt kunne demonteres i
gjenvinnbare bestanddeler.

7. Holistisk prosess

Produktene skal være tilvirket på en
forsvarlig og bærekraftig måte som
ikke er til skade for mennesker eller
miljø. Ansatte i hvert ledd av prosessen
skal få en lønn de kan leve av.

8. Produsert nær kilden

Produktene skal produseres så nært
kilden til råmaterialet som mulig,
for å minimere frakt. Gjenvinning
av norske kunstgressbaner bør
kunne skape sårt trengte norske
industriarbeidsplasser og industriinvesteringer.

Produktene skal være reparerbare, og
enkeltkomponenter skal kunne byttes ut.
40
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Output
2.5 Produktutvikling
Vi har valgt å kategoriseres produktene i tre ulike “vektklasser”, som defineres
av produktenes skalerbarhet og nedslagsfelt. Skalerbarhet er eksempelvis
knyttet til produksjonsmetode og til mengden av det resirkulerte materialet
som trengs for å lage et produkt. Nedslagsfelt baserer seg på produktets
potensiale til å omstille både bransje, men også drive holdningsendring i
samfunnet. Vi har laget en produktkatalog med eksempler som kan skaleres
og tilpasses ønsket volum.
A) Forbrukerbaserte sluttprodukter har i utgangspunktet lavt uttak av det
resirkulerte kunstgress-materialet, men har et enormt potensiale til å skape
bevisstgjøring og holdningsendringer i samfunnet knyttet til resirkulert
gjenbruk. Det er lettere for forbrukermarkedet å relatere seg til et par sko, enn
større partier med paller.

A) PRODUKT

Frisbee, skosåle, teppegulv +

B) METODE

Veving, 3D-printing, støping +

B) Industrielle prosesser og nye produksjonsmetoder åpner for bedre drift
hos fabrikkene og et høyere uttak av resirkulerte materialer. På den andre
siden forutsetter dette at industrien er villig til å omstille sin praksis og at
designprosessen starter bakfra, ved å ta utgangspunkt i det resirkulerte
materialet og dets kunnskap.
C) Standardiserte produkter gir grunnlag for en storskalaproduksjon, og står
for et høyt forbruk av det resirkulerte materialet. Dette sørger for forutsigbarhet
og konstant etterspørsel av materialet. Standardisering legger opp til at et
produkt kan gjenvinnes flere ganger.
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C) STANDARDISERING

Paller, byggeblokker, kasser +
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Katalog
2.5 Produktutvikling
A) Produkt
Utskiftbar & tilgjengelig

Mote & image

Utvikling av produkt, der mindre
bestanddeler som hyppig blir slitt,
er modulære og enkle å skifte ut.
Benken er et nyttig produkt som er
tilgjengelig for alle. Eksempelet vist
til her er verdens første produkt laget
av eierløs havplast.

Her får du et “image” bakt inn i
produktet som uttrykker brukerens
holdninger til gjenbruk. Designerklokke laget av marin forsøpling
er en type produkt som har høy
symbolverdi, men et lavt plastvolum.

Foto: Vestre

Foto: Triwa

High-tech & kompleksitet

Lavterskel & forbruk

Eksempelet viser hvordan vi kan
utvikle et høyteknologisk produkt
av sjeldne og krevende materialer.
Denne nødladeren er laget av marin
forsøpling fra strendende i Brighton,
batteriene fra brukt elektronikk.

Eksempelet viser en lavterskel
løsning i form av et forbrukerrettet
produkt med høyt opptak av
gummiavfall.
Indosole
lager
praktiske sandaler og flip-flops med
såler laget av resirkulerte bildekk.

Foto: Gomi

Foto: Indosole
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Katalog
2.5 Produktutvikling
B) Metode

C) Standard

Robust & slitesterkt

Allsidig & skalerbar

Veving som produksjonsmetode
kan benyttes for å utvikle
robuste gulvmatter av resirkulert
plast. Materialet gir dessuten et
slitesterkt sluttprodukt som er
enkelt å vedlikeholde.

Gummimatter er et allsidig og
skalerbart produkt med veldig høy
grad av resirkulert gummi (opp til
90 %). Produktet kan utvikles som
gulv, flis, underlag til idrettsarenaer,
løpebaner, lekeplasser, lyddempende
matter m.m.

Foto: Heymat

Foto: Regupol

Finmasket & raffinert

Logistikk & industri

Veving som produksjonsmetode
kan kan også brukes for å utvikle
teppegulv med finmasket vevnad.
Med denne teknikken kan veveriet
raskt og enkelt lage tepper med stor
variasjon av mønster og design.

Klappbare plastkasser er en
forbruksvare,
særlig
innen
matbransjen,
ifm.
transport
og
logistikk.
Gjenbrukbare
plastkasser er eksempel på et
standardisert produkt som kan
masseproduseres industrielt.

Foto: Bolon

Foto: IFCO
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III) PILOT
Piloten vi har tatt for oss, modulære gummifliser, vever
sammen og kombinerer kunstgressets problematiske
utfordringer i ett produkt. Kort sagt, så koker vi ned hele
tankegodset fra 1.5 & 2.5 ned til en konkret pilot.
I den siste delen av heftet kobles hele kunstgress-debatten
fra del I) forarbeidet: motsigelsene i bruken av kunstgress,
omtale i media, forståelse av verdikjeden, nasjonal/
internasjonal kompetanse og kapasitet.
Vi bruker modulære gummifliser som et eksempel-produkt
for hvordan vi tar i bruk “best practice” kunnskapen der
ute innen områder nevnt i del II) idéforslag: policymaking,
incentivordning, formidling, sporbarhet/etterforskning,
markedsføring og produktutvikling.

Lag Merverdi

“Produktet kan utvikles som gulv, flis og underlag
til idrettsarenaer, løpebaner, lekeplasser,
lyddempende matter m.m.”

Modulære gummifliser
Et eksemplarisk produkt =

+

+

+

+

+

Foreslått produkt er allerede utprøvd i våre laboratorier, den er allsidig, skalerbar,
og kan kjøpes av både næring og privatpersoner. En kunstgressbane består også
av 5/6 gummi, derfor er fliser av gummi (opptil 90 %) av høy relevans.
I valg av utforming, farge og omfang så har vi tatt for oss Bodø som styrende
case study for endelig produkt. Det er en by der lokal stolthet og engasjement
knyttet til fotball er stort. Her brukes byens felles konsensus for fotball som
et nedslagsfelt for å selge fortellingen om grønn reindustrialisering av Norge.
Dermed tar vårt forslag en poetisk vending – vi gjør bot for kunstgressets
synder gjennom fotballidretten selv.

Prototype

Markedsrelevans

Modulære gummifliser,
utformet som en heksagon.

Klient

Fliser har et validert marked i Norge:
Over 1 200 treningssentere, tusenvis
av lekeplasser trenger EU-godkjent
støtdempende underlag.

Bodø kommune, Bodø Glimt og
andre potensielle næringsaktører.

Medvirkning

Lokal forankring
Koblingen mellom Bodø Glimts
maskot ”Putte” og gummiflisene er
abstrakt, men kan være et utgangspunkt
for formidlingsaktiviteter, da spesielt
med barn og unge. Fargene er lett
gjenkjennelige for alle Bodøværinger,
da de er inspirert av byens drakter,
byvåpen og Putte.

Skalerbarhet
Èn flis tar opp noe mellom 5-15 kg
avfall. Allsidig og skalerbart produkt
bestående av opptil 90 % resirkulert
gummi, som det er et stort behov for
en omsettingsstrategi. Produktet kan
utvikles som gulv, flis og underlag til
idrettsarenaer, løpebaner, lekeplasser,
lyddempende matter m.m.
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En
hands-on
workshop
som
beskrevet tidligere kan inngå i dette
inkluderings- og formidlingsarbeidet.
Gummidekket byttes også ofte på
dugnad av foreninger, lag og vel. Det
er en form for direkte medvirkning
fra innbyggerne, og henter hjem
metaforen om bier som jobber
sammen, samarbeider.

Design & symbolikk
Idéen til flisene er inspirert av
metaforen om en bikube som et
symbol på samarbeid. Både samarbeid
mellom innbyggere, men også mellom
det offentlige og næringslivet for økt
sirkularitet. Fargepaletten fra lys til
mørk gulfarge tillater gjenvinning
av selv de vanskeligste avfallet –
sortfarget gummi.
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Fleksibilitet
Konfigurasjoner mot ulike formål
Gjennom noen enkle justeringer på
design/produksjon av gummiflisene,
muliggjøres et bredt spekter av
bruksområder. Form, farge, høyde,
tetthet (akustikk) og fals kan tilpasses
klientens behov og/eller brand. Etter

geometrisk frihet
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utvalgt pilot

som at flisene er modulære, kan
flisene skiftes ut enkeltvis ved behov.
Dette kan legges til rette gjennom et
pantesystem eller en leieavtale med
regelmessig service hos leverandør.

fri høyde

Ubehandlet - fint
90% gummi
10% bindemiddel

#d6cea0
tilsettes i
bindemiddelet

Vulkanisert - grovt
90% gummi
10% bindemiddel

#c4a94d
tilsettes i
bindemiddelet

Kompositt - grovt
50% gummi
40% bindemiddel
10% plast

#d6883e
tilsettes i
bindemiddelet

Kompositt - grovt
50% gummi
40% bindemiddel
10% plast

#665e3f
tilsettes i
bindemiddelet

Akkustisk - komprimert
Grad av porøsitet
er valgfritt

#303030
uten tilsettinger

knekk/fals
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Team mot realisering
Et hel-norsk samarbeid mot internasjonal forsvarlighet
Forsvarlig avhending av kunstgress er et internasjonalt, men skalerbart
problem, som kan besvares med minst like skalerbar løsning. Pilotens ambisjon
er satt sammen av både et juridisk og teknologisk komponent. I gummiflisen
er det nemlig kodet inn en en sporingsmekanisme (blockchain), som muliggjør
to kritiske aspekter: at brukt plast/gummi kan brukes i byggebransjen, men
også at man muliggjør en automatisert etterforskningsevne. Derfor vil det,
for store og små organisasjoner, være mulig å håndheve EUs forskrifter, spore
historikk, og ulike lovverk/miljøsertifiseringer på tvers av landegrenser.

1. Kjerne-team/Oslo

2. Gjenvinning/Trøndelag

Uavhengig fra bransjen og dedikert
enhet mot samfunnsambisjonen.
Strategi, R&D innen design,
medvirkning, lovgivning, markedsavklaring m.m.

Tech-know-how fra avfall til
resirkuert granulat. Dvs. en dyp
forståelse innen materialkunnskap,
inspeksjon, oppdeling i fraksjoner,
granulering og ekstrudering av
granulat.

3. Produsent/Rogaland

4. Blockchain/Oslo

Utvikling av prototype og første
produksjonsrunde av et begrenset
antall gummimatter. Klar metodikk
for utforskning av smelting.

Leverer
blockchain-teknologi
i
relasjon til havplast, som muliggjør
sporing av avfallet i omløp og smarte
kontrakter mellom alle nasjonale og
internasjonale aktører.
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Ett eksempel på bruk av gummiflisene: gode støydempende egenskaper, og kan forbedre innemiljø
på en dekorativ måte, og tilpasses mange ulike typer bygg og rom. Foto: Unsplash.
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Fremdriftsplan
VÅR
2021
Redegjørelse & gjennomgang for Trøndelag
Fylkeskommune

PILOTFASE

VÅR
2021

VÅR
2021

SOMMER
2021

HØST
2021

VINTER
2021

Lansering av booklet

Markedsundersøkelse &
kartlegging av
kunstgressbaner

Utvikle prototype av
blokk-kjede løsning &
produkt

Bearbeide prototype av
blokk-kjede løsning &
produkt

Lansering av prototype &
workshop / holdningskampanje

Policymaking

PRODUKSJONSFASE

Incentivordning
Formidling/undervisning
Sporbarhet & etterforskning
Markedsføring

VÅR
2022

SOMMER
2022

Siste forberedelser før
full skalerbarhet

Full produksjon

Produktutvikling
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Avfall Norge (2020). EU innfører ny skatt på plastavfall fra 1. januar 2020
ASIE (u.å.). Advanced Sports Installaions Europe. Artificial grass recycling
Nordic Council of Ministers (2019). Nordic Youth As Sustainable Changemakers
Miljødirektoratet (2019). Avfallsplan 2020-2025
Norges Fotballforbund (NFF) (u.å.). Anleggsutvikling. Oversikt anlegg i Norge
NRK (2020). Klimarettssak mot staten
Sortere (u.å.). Kartløsning for returpunkt og gjenvinningsstasjoner
SSB (2020). Statistikkbanken. Avfallsregnskapet
TV2 (2019). TV2 Avslører: Kunstgressbløffen

Nomad
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+

Nomad, “nabolagets plankontor”, er et datterselskap av
Mad-konsernet. Nomad jobber med innsikt og analyse,
taktisk urbanisme og områdeutvikling over tid.

Tin
Tin er en Oslo-basert uavhengig enhet som tilbyr
forskningsdesign, strategiske fortellinger og teoretiske
vurderinger om urbane og bymessige forhold.

Norwegian Trash
Norwegian Trash jobber med produktutvikling,
formidling og design, og gir plast fra havet et nytt liv ved
å støpe dem om til nye produkter.

Noprec
Noprec er plastgjenvinner som produserer plastråstoff fra
oppdrettsnæringen, merder og tauverk. Selskapet leverer
en helhetlig tjeneste med innhenting, bearbeiding og
resirkulering av plast.
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