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Alternative anlægsløsninger kunstgræs - status 
 
Forvaltningens status pr. juni 2021 på vurdering af alternative anlægsløsninger til renoveringsprojektets 
anlægsløsning med fortsat 3. generations kunstgræsbaner med EPDM-gummi som infill er udarbejdet med 
input fra Frederiksberg Idræts-Union (FIU) og fra dialog inkl. faglig tur med udvalgte/relevante kommuner. 
 
Som også nævnt i seneste sag om kunstgræsbaner behandlet i Kommunalbestyrelsen den 19. april 2021 
følger forvaltningen og FIU tæt udviklingen inden for kunstgræsbaner - regionalt/nationalt/internationalt/EU. 
 
Dette er med henblik på at kunne pege på de miljø- og funktionsmæssigt bedst mulige løsninger, når kom-
munen skal anlægge, renovere, drifte og miljøhåndtere kunstgræsbaner (hele året) - nu og i fremtiden.  
 
I forhold til alternative anlægsløsninger til kunstgræsbaner kan der pr. juni 2021 suppleres med følgende: 
 
For så vidt angår 3. generations kunstgræsbaner med alternativt og mere biologisk infill i form af fx kork 
(og andre biologiske alternativer pt. på markedet) vurderer forvaltningen og FIU fortsat, at dette alternativ 
for nærværende ikke er klart til at kunne blive implementeret i Frederiksberg Kommune, da der fortsat ikke 
er tilstrækkelig god, vedvarende og helårlig erfaring eller dokumentation ifbm. disse anlægsløsninger.  
 
Vurderingen skal også ses i sammenhæng med de foreløbige erfaringer fra særligt Københavns Kommune 
(Tingbjerg) og Aarhus Kommune, der i disse år har forsøgt sig med kunstgræsbaner med kork som infill.  
 
Her tilkendegiver både driften og brugerne, at korkbanerne er fine at spille på i sommerhalvåret, men at 
korkbanerne i vinterhalvåret/koldt vejr ikke er (tilstrækkeligt) brugbare (hårdt og bulet underlag, sammen-
klumpning og smuldring af korkgranulat m.m.). Københavns Kommunes korkbane i Tingbjerg blev etable-
ret i 2018 og har således været i forsøg/brug i cirka 2 år. Københavns Kommune tilkendegiver som del af 
deres kommende renoveringer af kunstgræsbaner, også i Tingbjerg, at de umiddelbart sætter forsøget/ar-
bejdet i bero ifbm. kork som fortsat alternativ anlægsløsning - til fordel for ”at vende tilbage” til deres mere 
foretrukne anlægsløsning med 3. generations kunstgræsbaner med gummi-infill (af typen SBR-gummi).  
 
For så vidt angår 4. generations kunstgræsbaner uden gummi-infill (såkaldte non-infill-baner), vurderer for-
valtningen og FIU fortsat, at dette alternativ for nærværende ikke er klart til at kunne blive implementeret i 
Frederiksberg Kommune, da der fortsat ikke er tilstrækkelig god, vedvarende og helårlig erfaring eller do-
kumentation ifbm. disse anlægsløsninger - ej heller ifbm. de gældende og ønskede FIFA-standarder. 
 
Der er fortsat yderst begrænsede, brugbare erfaringer med 4. generations kunstgræsbaner uden infill (non-
infill) - særligt på boldbaner på idrætsanlæg, hvor brugen er mere massiv og helårlig end fx på skoler.  
 
Gladsaxe Kommune har imidlertid igangsat et pilotforsøg med etablering af 4. generations kunstgræsbaner 
uden infill. Disse baner står klar til brug fra og med august 2021. Forvaltningen og FIU vil følge dette forsøg 
tæt - herunder i forhold til en valid driftsmæssig, brugerrelateret/sportsfunktionel og helårlig erfaring herfra. 
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I forhold til baner uden den stødabsorberende og spilleegenskabs-afgørende infill vurderes det endvidere 
på tværs af kommunerne, at der vil være behov for en øget tykkelse af kunstgræstæppe og shockpad, når 
det stødabsorberende infill fjernes, hvorved der vil blive tale om en anden anlægsløsning/baneopbygning.  
 
Igen understøttende, at non-infill-baner er et alternativt, som fortsat er i udvikling, men pt. fortsat vurderes 
ikke at være tilstrækkeligt færdigudviklet med henblik på en implementering heraf på de frederiksbergske 
idrætsanlæg. Igen set i sammenhæng med den massive og helårlige brug af kommunens kunstgræsbaner. 
 
I forhold til anlægsøkonomi skal det også bemærkes, at der ved en alternativ omlægning af kunstgræsba-
nerne til korkbaner eller til baner helt uden infill vil være tale mere omfattende og dyrere anlægsløsninger. 
 

Behandlingen i EU vedr. kunstgræsbaner - status 

I sag om kunstgræsbaner behandlet i Kommunalbestyrelsen den 19. april 2021 lovede forvaltningen, som 
del af denne juni-sag, at give en status på det arbejde, der disse år pågår i EU vedr. mulige yderligere re-
gulativer i fremtiden ifbm. anlæg og drift af kunstgræsbaner. Et arbejde, forvaltningen og FIU følger tæt. 
 
Der henvises til nævnt sag i april for en uddybning af dels det mulige indhold af sådanne yderligere regula-
tiver og dels en konsekvens heraf for EU-landene på sigt, særligt ifbm. brug/mængden af gummi-infill. 
 
Status juni 2021 er, at EU fortsat er i gang med behandlingen, men at der ikke er noget afgørende nyt, idet 
der også er tale om en længerevarende proces over flere år. Når et evt. oplæg fra EU om yderligere regu-
lativer kunne foreligge, vil EU drøfte oplægget med medlemslandene. Så snart der herefter skulle foreligge 
en beslutning i EU vedr. sådanne regulativer, vil de danske myndigheder udmelde denne til kommunerne. 
 
Til den tid vil forvaltningen i så fald forelægge en sag herom til politisk drøftelse i de relevante fagudvalg - 
herunder hvilke eventuelle konsekvenser, en sådan beslutning vedr. yderligere regulativer kunne have i 
fremtiden ifbm. anlæg, renovering, brug og drift af kunstgræsbaner i Frederiksberg Kommune. 
 
Som nævnt i sagen i april kan mange af de valg, som er truffet og fortsat træffes i Frederiksberg Kommune 
og i samarbejde med FIU ifbm. anlæg, renovering, drift og miljøhåndtering af kommunens kunstgræsbaner 
vise sig at opfylde de yderligere regulativer, som en sådan EU-beslutning potentielt kunne medføre. 
 
Det drejer sig bl.a. om valg, brug og mængde af infill (jf. fx valgt type med EPDM-granulat), overholdelse af 
grænseværdier for div. stoffer i materialer (baneopbygning og infill), div. stoffer i nedsivning/drænforhold, 
div. tiltag og foranstaltninger ifbm. minimering af spredning af granulat fra kunstgræsbanerne samt en mil-
jøvenlig og bæredygtig genanvendelse af materialer (fx nedslidte kunstgræsbaner fra renoveringerne).


