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Første – foreløbige – resultater fra 
test- og udviklingsprojektet
Analyser udført af Teknologisk Institut og Sweco for Silkeborg Kommune og DBU i perioden juni-
august 2022

Silkeborg og DBU vil vise vejen for fremtidens 
kunstgræsbaneanlæg
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 vise, hvordan 
man indretter, vedligeholder og bruger 
kunstgræsbaner på en miljøvenlig måde.

I EU pågår der en diskussion omkring 
kunstgræsbanernes miljøpåvirkning, og her 
har der bl.a. været foreslået en øvre grænse 
for årlig spredning af mikroplast på 7 g/m2 
fra kunstgræsbanen til det omkringliggende 
område.

Det nye kunstgræsanlæg på Søholt er 
konstrueret på baggrund af miljøanbefalinger, 
der er beskrevet i den nye fælleseuropæiske 
vejledning for anlæggelse af kunstgræsbaner 
– CEN-rapport (DS/CEN/TR 17519 – 
”Sportsbelægninger – kunstgræsbaner – 
Vejledning i minimering af spredning af infill til 
miljøet”).

Formålet med test- og udviklingsprojektet i 
Silkeborg er at efterprøve, om de beskrevne 
anbefalinger i CEN-rapporten er tilstrækkelige 

i forhold til at holde svindet af mikroplast 
under en grænse på 7 g/m2 svarende til 
maksimalt 50 kg årligt per 11-mands bane. 
Projektet bygger videre på erfaringer fra det 
testprojekt, Ecoloop gennemførte i Kalmar i 
2019. Her var konklusionen, at spredning af 
gummigranulat kan begrænses til et absolut 
minimum ved at indrette banerne med simple 
afværgeforanstaltninger – bl.a. indhegning 
med plader på siderne og særligt indrettede 
sluser ved ind- og udgange. Eksperterne bag 
projektet i Kalmar konkluderer, at mindst 99 
pct. af den potentielle spredning af mikroplast 
fra banen kan forebygges. 

Ambitionen med projektet på Søholt er – 
udover det rent fodboldmæssige – at skabe 
et fodboldanlæg, der skal vise vejen for 
fremtidens miljøvenlige kunstgræsbaner. 
På Silkeborgbanen.dk vil man løbende 
kunne følge med i målinger og erfaringer 
fra projektet. Nedenstående – foreløbige – 
analyser er de første delresultater, der er blevet 
offentliggjort fra projektet.



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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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)



Gummigranulat på kunstgræsbaner
Kunstgræsbaner giver i forhold til traditionelle 
græsbaner mulighed for at spille fodbold 
i langt flere timer om året. Man kan spille 
på kunstgræsbanerne året rundt, og de 
kan tåle en mere intensiv og hyppig brug 
end almindelige græsbaner samt tåle både 
ekstreme regnmængder og tørkeperioder. En 
tommelfingerregel siger, at der på en veldrevet 
kunstgræsbane i løbet af et år kan spilles 
mindst dobbelt så meget fodbold som på en 
traditionel græsbane.

I de fleste kunstgræsbaner er anvendelsen af 
gummigranulat af helt afgørende betydning 
for, at de spillemæssige egenskaber kommer 
så tæt på naturgræs som muligt. Infill-
granulatet beskytter også spillerne mod 
skader. Det mest udbredte gummigranulat til 
infill-materiale fremstilles af udtjente bildæk 
(End-of-Life-Tyres eller bare ELT). Materialet er 
både slidstærkt og elastisk med høj friktion, og 
udtjente dæk besidder derfor nogle relevante 
funktionelle egenskaber.
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Gummigranulatet på kunstgræsbanerne 
er typisk i størrelsen 0,8 til 3 mm og 
kategoriseres derfor som mikroplast.

Kunstgræsbaner med gummigranulat 
er fuldt ud accepteret af de store 
fodboldorganisationer FIFA og UEFA – og er 
tilladt til spil på alle niveauer, inkl. Champions 
League og VM i fodbold.

Utilsigtet spredning af gummigranulat fra 
kunstgræsbaner
En sammenfatning af tyske, hollandske, 
norske og svenske undersøgelser peger 
på, at mellem 290 kg og 690 kg granulat 
hvert år potentielt spredes fra baner uden 
granulatsikring. Spredningen ses fordelt på 
bl.a.:

• 250 kg/år, der aflejres omkring banen på 
jord og befæstede områder

• 40 kg/år, der bringes ud med spillerne til 
omklædningsrummet/parkeringspladsen/
bilen/hjemmet

• 0-250 kg/år, der skubbes ud ved snerydning
• 10-200 kg/år, der afledes via vand

Spredning via overfladevand er ikke så 
relevant i Danmark. Her i landet er der 
tradition for, at regnvand, der falder på 
kunstgræsbaner, nedsiver til dræn placeret 
under banen. Man har derfor ikke åbne brønde, 
hvor gummigranulat kan forsvinde med 
overfladevand.

Drænvandet fra Silkeborgbanen vil blive 
analyseret for indhold af mikroplast, der 
eventuelt kan komme fra kunstgræssystemet.



Spredning af gummigranulat via 
fodboldspillerne
I løbet af sommeren 2022 har Teknologisk 
Institut gennemført en første analyse af, 
hvor meget gummigranulat fodboldspillere 
utilsigtet tager med ud af banen på tøjet og i 
fodboldstøvlerne. Testgruppen (17 personer) 
var en gruppe af Silkeborg IF’s talent-spillere 
(15 spillere i fodboldstøvler) og deres ledere 
(2 trænere i flade sko). Efter endt træning, 
hvor de havde trænet godt igennem og også 
havde lavet liggende øvelser på kunstgræsset, 
blev de stoppet på vej ud umiddelbart efter, at 
de havde passeret udgangspartiet med riste, 
der skal opsamle granulat fra bl.a. støvlerne. 
Herefter blev hver enkelt spiller stillet op 
i en pose og rengjort (uden på tøjet, uden 
på støvlerne samt inde i fodboldstøvlerne). 
Spillerne var ikke på forhånd blevet informeret 
om prøvetagningen, og de fik således heller 
ikke særskilt instruktion om at rengøre 
fodboldstøvler/sko eller lignende, inden 
de forlod banen og mødte eksperterne fra 
Teknologisk Institut.

Testen blev gennemført i tørt vejr og 
skal gentages – både i tørt og vådt 
vejr. Eksperterne bag projektet i Kalmar 
dokumenterede, at våde vejrforhold øger den 
potentielle spredning af mikroplast – også 
via spillere og trænere. Det er planen, at 
Teknologisk Institut allerede i september 2022 
gennemfører flere analyser – og gerne under 
regnfulde forhold.
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Resultatet af den første test var, at hver person 
i gennemsnit havde ”medtaget” 0,163 gram 
granulat fra banen fordelt på:

• 0,059 gram uden på tøj og sko
• 0,104 gram i fodboldstøvlerne/skoene

Silkeborg Kommune har oplyst, at omkring 
360 spillere brugte Silkeborgbanen i ugen, hvor 
analysen blev gennemført (uge 25). Hvis man 
antager, at 360 spillere hver uge i 52 uger om 
året (altså inkl. traditionelle ferieuger) bruger 
banen under lignende vejrforhold, så giver 
det et samlet svind af granulat fra banen via 
spillerne på 3,1 kg/år.

På nogle baner – og det gælder også 
Silkeborgbanen – vil forbruget af 
kunstgræsbanen være noget større, men 
næppe over 800 spillere pr. uge. Hvis man 
antager, at 800 spillere bruger banen i 48 uger 
om året (altså ikke i ferieperioderne), så opnår 
vi et samlet svind af gummigranulat på 6,3 kg/
år via spillerne.

Selvom der skal foretages flere analyser – 
ikke mindst under andre vejrforhold – så 
ligger de foreløbige resultater så markant 
under tidligere analyser (på baner uden 
foranstaltninger), at Teknologisk Institut gerne 
på nuværende tidspunkt vil udtale følgende: 

Vores foreløbige resultater fra 
Silkeborgbanen, hvor vi har 

kigget på, hvor meget granulat 
spillere utilsigtet tager med 
fra kunstgræsbanen, ligger 

væsentligt under det niveau på 
40 kg/år, som tidligere studier 

har indikeret.



Hegn med bander forhindrer spredning af 
gummigranulat – og højden betyder noget
Teknologisk Institut har også foretaget en 
indledende undersøgelse af, hvor meget 
granulat der spredes ud gennem hegnet – over 
de bander, der fungerer som granulatværn. 
Her testes forskellige højder på bander for at 
finde den mest effektive højde. Teknologisk 
Institut har i én måned haft geotekstil 
liggende rundt om banen. Det er indsamlet og 
efterfølgende undersøgt for gummigranulat. 
I den pågældende måned, hvor geotekstilen 
var installeret, blev der ikke gennemført reelt 
vedligehold af banen – der har altså ikke kørt 
store maskiner på banen i perioden – så det er 
et væsentligt forbehold. En ny analyse vil blive 
foretaget ultimo 2022. På det tidspunkt har 
banen været i brug i et halvt år, og banen har 
ugentligt været vedligeholdt.

Hvis man antager, at den foreløbige testmåned 
kan ganges med 12 måneder for at opnå ét 
års spredning til jord og befæstede områder 
omkring banen, så når vi følgende omfang:

• Ved 20 cm bander (lavere end CEN-
anbefalingerne): 1,4 kg/år

• Ved 40 cm bander (lavere end CEN-
anbefalingerne): 0,4 kg/år
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CEN-rapporten anbefaler barrierer omkring 
banen i en højde på 50 cm.
 
Selvom der er forbehold omkring manglende 
vedligehold, og at der kun er tale om én 
måneds undersøgelse, så vil Teknologisk 
Institut godt konkludere, at bander rundt om 
banen forebygger spredning, og at højden på 
banderne har en betydning for, hvor meget 
granulat der spredes til områder omkring 
banen:

Teknologisk Institut forventer at kunne 
præsentere flere foreløbige resultater fra 
Silkeborgbanen i oktober og november 2022, 
hvor der vil blive foretaget flere analyser – 
herunder bl.a. analyser af drænvandet.

Læs mere om test- og udviklingsprojektet  
på Silkeborgbanen.dk

Vi vil i løbet af de næste to år 
løbende – med ca. halve års 

intervaller – måle spredningen 
af gummigranulat til 

områderne umiddelbart uden 
for banen. Vores foreløbige 

analyse viser, at bander 
hæmmer den utilsigtede 

spredning af gummigranulat, 
og at højden på banderne har 

en betydning.


