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Nye delresultater fra Silkeborgbanen:                                                                    

Spredning af gummigranulat fra kunst-      
græsbaner til omgivelserne kan 
forebygges 
I efteråret 2022 fremsatte EU-Kommissionen 
et udkast til et lovforslag med det formål at 
undgå eller reducere udledning af bevidst 
tilsat mikroplast til miljøet fra produkter, 
der markedsføres i EU. I den sammenhæng 
foreslår Kommissionen et forbud mod 
salg og markedsføring af gummigranulat 
som fyldmateriale (infill) til anvendelse 
på syntetiske sportsoverflader, herunder i 
kunstgræsbaner. Kommissionen lægger op til 
en udfasningsperiode på 6 år. Det forventes, 
at Kommissionens forslag kommer til 
afstemning blandt medlemslandene i REACH-
komitéen den 1. marts 2023.

Fodbold med ansvar og omtanke
Vores kunstgræsbaner og dermed fodbold 
påvirker både mennesker, miljø, klima og ikke 
mindst det samfund, vi alle er en del af. Det 
er en position, et fællesskab og aktivitet, der 
forpligter.

Silkeborg Kommune har etableret to nye 
tredjegenerations kunstgræsbaner på Søholt i 
tilknytning til en eksisterende kunstgræsbane 
og JYSK Park på Ansvej i Silkeborg. Udover 
at skabe de bedst mulige vilkår for de af 
kommunens fodboldklubber, der træner og 
spiller på Søholt, ønsker Silkeborg Kommune 
i samarbejde med DBU gennem et test- og 
udviklingsprojekt at undersøge, hvordan 
man indretter, vedligeholder og bruger 
kunstgræsbaner på en miljøvenlig måde.

Test- og udviklingsprojektet Silkeborgbanen 
åbnede for fodboldspil i juni 2022. Siden 
da har eksperter fra Teknologisk Institut og 
Sweco analyseret, hvor meget gummigranulat 
der forsvinder fra banen, årsagerne hertil og 
hvor det forsvinder hen.

Spredning via spillere ligger væsentligt under 
tidligere antagelser
De første analyser fra Silkeborgbanen har 
vist en migration af mikroplast, der ligger 
væsentligt under de mængder, som EU-
Kommissionen lægger til grund for deres 
forslag om et forbud mod gummigranulat 
som infill på kunstgræsbaner. De mængder 
migrerede mikroplast, som Kommissionen 
tager udgangspunkt i, bygger på tidligere 
estimater fra baner uden granulatværn. De 
første analyser fra Silkeborgbanen, som er 
bygget med granulatværn, har vist, at spillere 
og trænere (inkl. udstyr som bl.a. bolde og 
toppe) efter at have forladt kunstgræsbanen 
gennem en særlig udgangssluse med riste kun 
bringer meget små mængder gummigranulat 
ud fra banen – samlet set under 5 kg på et helt 
år.



Minimal spredning via vedligeholdelsesudstyr 
– hvis man følger simple anvisninger
Nu viser helt nye analyser fra Silkeborgbanen, 
at det også er muligt at begrænse spredningen 
af gummigranulat via de andre kendte 
spredningsveje.

Når man vedligeholder kunstgræsbaner, 
bruges både traktor og andet tungt udstyr. 
Efter vedligehold på Silkeborgbanen rengør 
greenkeeperen udstyrets overflader med 
trykluft. En ny analyse fra Teknologisk Institut 
viser, at der efterfølgende findes meget lidt 
gummigranulat på udstyret, når det har forladt 
banen.

Vi har kun gennemført én analyse af 
migrationen af gummigranulat via 
vedligeholdelsesudstyret. Så længe udstyret 
rengøres med trykluft, som det er tilfældet i 
Silkeborg, vil den mængde, vi fandt ved vores 
første analyse, samlet set føre til en migration 
af gummigranulat via udstyr på langt under 
ét kg om året, siger Jacob Ask Hansen, 
centerchef i Teknologisk Institut.

Bander stopper spredning af gummigranulat
Eksperterne fra Teknologisk Institut 
undersøger også, om bander rundt om banen 
kan forhindre gummigranulatet i at blive spredt 
til det omkringliggende miljø. De nye analyser 
peger på, at bander rundt om banen kan 
forhindre spredning af mikroplast.

Vores første analyse af bander som 
granulatværn er meget opløftende. De viser, at 
bander virker, men at højden på banderne har 
en betydning, og at der er forskel på, hvor på 
anlægget granulatet risikerer at migrere til det 
omkringliggende miljø. Når vi får gennemført 
flere analyser, bør vi kunne blive endnu mere 
præcise om, hvor høje bander der skal være 
forskellige steder på baneanlægget, men for 
nu ser det ud til, at 50 cm bander, som det er 
beskrevet i den fælleseuropæiske vejledning 
for anlæggelse af kunstgræsbaner, er et 
effektivt værn mod utilsigtet spredning af 
gummigranulat, siger Jacob Ask Hansen.

Intet gummigranulat i drænvandet
Eksperterne fra Teknologisk Institut og Sweco 
har også analyseret drænvandsprøver fra 
Silkeborgbanen.
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Der er ikke fundet forurening, der overskrider de 
danske miljømål for danske ferskvandsmiljøer. 
Generelt ligger de fleste værdier omkring 
eller under de danske krav for drikkevand. 
Vi har heller ikke fundet mikrogummi – dvs. 
gummigranulat eller rester fra gummigranulat 
– i drænvandet, siger Jonas Aagaard, ingeniør 
fra Sweco, og fortsætter:

Vi har også undersøgt regnvand og drænvand 
for PFAS. Her viser resultaterne PFAS-værdier, 
som ligger under de danske grænser for 
vandmiljøer og omkring eller under de danske 
krav for drikkevand. I forhold til PFAS har vi 
undersøgt både regnvand og drænvand fra 
henholdsvis en kunstgræsbane med ELT-
gummigranulat som infill og en kunstgræsbane 
med sand som infill. Der er intet i vores 
undersøgelse, som peger på, at gummigranulat 
som infill skulle være en betydende kilde til 
PFAS-forurening, slutter Jonas Aagaard.

Resultater fra Silkeborgbanen kan løbende 
følges på Silkeborgbanen.dk.



Fakta om Silkeborgbanen
Adresse: Søholt Idrætspark, Ansvej 116, 8600 
Silkeborg

Selve testbanen – Silkeborgbanen – hedder 
også Bane 8. Det er en 11-mands bane med 
et ekstra areal i den vestlige ende af banen. 
Banen er samlet set 9.442 m2.

Hvis EU vælger at sætte en øvre grænse for 
årlig spredning af mikroplast på 7 g/m2 fra 
kunstgræsbanen til det omkringliggende 
område, så betyder det, at der maksimalt 
må spredes 66 kg gummigranulat om året 
fra Silkeborgbanen til det omkringliggende 
område.
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MILJØVENLIGE FORANSTALTNINGER TIL 
KUNSTGRÆSBANER MED GRANULAT INFILL 

Silkeborg Kommune udvider Søholt med et nyt kunstgræsanlæg. I samarbejde med DBU ønsker kommunen gennem et test- og
udviklingsprojekt at vise, hvordan man konstruerer, vedligeholder og bruger kunstgræsbaner på en miljøvenlig måde. Anlægget er 

konstrueret på baggrund af anbefalinger fra den fælleseuropæiske vejledning for anlæggelse af kunstgræsbaner – CEN-rapport (DS/CEN/TR 17519).

BANEDRIFT OG -VEDLIGEHOLD

Der er etableret sluser med granulatriste  
ved testbanen samt ved hovedind- og 
udgangen. Gummigranulatet vil blive 
opsamlet, rengjort og tilbageført i det 
omfang, som forholdene tillader det.
Vi tester i projektet, hvordan ind- og 
udgangspartierne indrettes mest effektivt. 
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BANEDESIGN

Der er valgt et kunstgræssystem 
med en klassisk opbygning med 
25 mm E-Layer, 40 mm kunstgræs 
med et stabiliserende sandlag og 
performance infill af ELT 
gummigranulat.

Der er opsat granulatværn i form af 
barriere langs banens yderste hegn med 
minimumshøjde på 290 mm og max. 
590 mm, som hindrer granulatspredning 
til den røde forbudszone. I test- og 
udviklingsprojektet undersøger vi 
effektiviteten af forskellige højder.

BANEKONSTRUKTION

BANEHEGN

Under installation af banen bliver 
granulatet opbevaret sikkert i den 
gule overgangszone. Under drift 
bliver granulatet opbevaret sikkert 
på kommunens materialeplads.

Når banen skal udskiftes, vil 
baneejer sikre en miljømæssig 
forsvarlig oprydning og 
bortskaffelse.

GRANULATSIKRING

IND- OG UDGANGE

Udstyret, som anvendes til 
drift, forbliver indenfor den 
gule overgangszone. Banens 
driftsfolk er opmærksomme 
på, at de hjælper miljøet, når de 
vedligeholder anlægget korrekt. 

UDSTYR TIL VEDLIGEHOLDELSE
Driftspersonalet rengør maskiner,
som anvendes på andre baneanlæg, 
før de forlader den gule overgangszone.

RENGØRING AF DRIFTSUDSTYR OPBEVAR INFILL SIKKERT UDSKIFTNING AF BANEN

Der er opsat brugervenlige
skobørstestationer ved ind- og 
udgange, således at granulatet 
forbliver i den gule overgangszone, 
samt skiltning, som gør spillerne 
opmærksomme på, at de hjælper 
miljøet, når de benytter anlægget 
korrekt.

SKOBØRSTESTATIONER

Snedeponi kan ske i den
grønne zone rundt om eller
på langsiden af banen, 
alternativt i den gule
overgangszone. 

SNE OG VINTERDRIFT

Overfladevand fra nedbør 
forbliver og nedsiver på området.

VANDAFLEDNING

www.silkeborgbanen.dk            

BANEOPBYGNING

GRØN SPILLEZONE, HVOR GRANULATET SKAL VÆRE GUL OVERGANGSZONE, SOM GRANULATET IKKE MÅ FORLADE RØD FORBUDSZONE, HVOR GRANULATET IKKE MÅ FINDES

3+4

EKSISTERENDE 11-MANDS 
 KUNSTGRÆSBANE

GOAL STATION

BOLDHUL

TESTBANE

INDGANGSLÅGE
TIL ANLÆG

PORT TIL 
VEDLIGEHOLD

SKUR TIL MATERIALE-
OPBEVARING
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DBU arbejder med en model med 
zoneinddelinger af kunstgræsanlægget, 
som markerer:

• Hvor granulatet skal være (Grøn 
Zone)

• Hvor granulatet gerne må spredes 
til, men ikke forlade (Gul Zone)

• Hvor granulatet som udgangspunkt 
ikke må findes (Rød Zone)


