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Kultur og Fritid 

Afsluttende evaluering af pilotforsøg med inddæmning af mikroplast samt brug af alterna-
tiv tømiddel 

I forbindelse med Budget 2020 blev igangsat to pilotforsøg med inddæmning af den mikroplast, 
som udledes fra kunstgræsbanerne, samt brug af alternativ tømiddel i forbindelse med vinterbe-
kæmpelsen på banerne. 

På grund af en vinter i 2020 uden nævneværdig frost samt Covid-19-situationen med periodevis 
nedlukning af banerne blev det besluttet at forlænge pilotforsøgene til sidst på foråret 2021. 

Dette notat redegør for de tiltag som er iværksat, erfaringerne hermed, samt afsluttende anbefa-
linger. 

Inddæmning af mikroplast fra kunstgræsbaner 

Om forsøget med inddæmning af mikroplast 

Siden forsommeren 2020 har der:  

1. Været etableret riste med specielle børster ved alle indgange til kunstgræsbanerne på 
Jens Jessens Vej. 

Tiltaget omhandler etablering af riste ved tre ind- og udgange fra banerne samt på kørselsvejen 
foran garagen til de maskiner, som anvendes til pleje af banerne. Ristene er etableret med små 
børster, således spillere, tilskuere m.fl. kan banke og børste fodtøj af mens ristene passeres. De 
tre ind- og udgange er ved hjørnet til kunstgræsbane 1, ved FB´s klubhus, samt ved gangarealet 
ind til KB. 
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I forbindelse med at banerne bliver fejet eller der foretages andet arbejde med maskinel drift, vil 
en betydelig mængde gummigranulat forsvinde fra banerne. Derfor er valgt en løsning med etab-
lering af en større rist på tilkørselsvejen, således maskinerne kan rengøres efter brug. Forud for 
forsøget var anlagt en lignende risteløsning ved ind- og udgangen til de nyligt anlagte kunst-
græsbaner.  

  

2. Været etableret en midlertidig pladeløsning langs ”Kærlighedsstien” mhp. at beholde 
gummigranulatet inden for banearealerne 

Det andet tiltag vedrører forsøg med en pladeløsning på ydersiden af det eksisterende hegn mel-
lem ”kærlighedsstien” og kunstgræsbane 9. Ved denne løsning ønskes undersøgt, hvorvidt en 
fast kant af et plademateriale er med til at mindske spredningen af mikroplast. Derudover hvilke 
praktiske og støjmæssige gener en pladeløsning forårsager. 



3 

 

3. I samarbejde med FIU omhandler det tredje tiltag iværksættelse af en adfærdskampagne 
målrettet brugere og tilskuere, således de husker at banke sko, støvler og tøj af over de 
etablerede riste. 

Erfaringer fra pilotforsøgene vedr. inddæmning af granulat ved Jens Jessens Vej 

Der er foretaget tre oprensninger af ristene og målinger af den opsamlede mikroplast. 

 Riste v/bane 1+2 Rist v/garage Rist v/bane 6-11 Rist v/KB 

December 2020 Samlet 10,4 kg. 

Februar 2021 3,9 kg. 44,7 kg.* 9,4 kg. 9,0 kg. 

 Bane 1 v/FB  

April 2021 7,8 kg. 2,8 kg. 10,5 kg. 1,2 kg. 0,8 kg. 

*Ifølge FGV er den formodede årsag til den angivet større mængde opsamlet mikroplast fra den store rist i februar, at 
maskiner ikke på samme måde, som tidligere, er blevet børstet fri for granulat på banerne, samt at der blev kørt test på 
bane 1 og 2 med CMA, som synes at gøre granulatet meget klistret og derved klæber sig til materiellet. En anden 
årsag kan iht. rapporten fra Teknologisk Institut være, at det især er i fugtigt vejr, at granulatet klæber til fodtøj og tøj. 

Teknologisk Institut har i 2019 udgivet en litteraturgennemgang, hvoraf det fremgår fra forskellige 
undersøgelser, at tabet af granulat fra fodtøj og tøj vurderes at være cirka 40 kg/bane/år.  

Med diverse forbehold, f.eks. at målingerne af opsamlet mikroplast fra ristene endnu ikke forlæg-
ger for et helt år, at ristene ikke dækker ind- og udgange for de enkelte baner, samt at aktiviteten 
på banerne pga. Covid-19 situationen set over året har været mindre end normalt, viser tabellen 
overfor, at der er opsamlet i alt ca. 100 kg fra ind- og udgange til alle 11 baner på Jens Jessens 
Vej. 
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Færdes man omkring Frederiksberg Hallerne eller KB´s anlæg, vil man opleve, at noget gummi-
granulat slipper forbi ristene, selvom brugerne har banket og børstet sko, støvler og tøj. Således 
må spredningen af granulat, der hæfter sig ved tøj og sko eller aflejres i tasker mv., formodes at 
være lidt større end de målte ca. 100 kg., men samtidig væsentligt under det niveau pr. bane, 
som er angivet i Teknologisk Instituts rapport. Den målte svind af granulat fra banerne er samti-
dig på et niveau et pænt stykke under EU´s potentielle øvre grænseværdi på højst 50 kg. gum-
migranulat udledt pr. 11-mands kunstgræsbane pr. år. Undersøgelser i EU-regi pågår m.h.p. at 
mindske den generelle udledning af mikroplast til omgivelserne. 

Om end det er en subjektiv vurdering, modtager forvaltningen tilmed positive tilbagemeldinger fra 
personalet i Frederiksberg Hallerne og på KB's anlæg, som oplever mindre granulat på gangare-
aler, omklædningsrum e.l. 

 

Af ovennævnte rapport fra Teknologisk Institut skønnes tab af granulat til aflejring til jord og be-
fæstede områder til ca. 250 kg/år pr. bane. 

Som anført ovenfor er i forsøgsperioden etableret et midlertidigt plademateriale langs den ene 
halvdel af kunstgræsbane 9, mens den anden del ikke er afskærmet ift. den tilstødende jord mel-
lem banerne og Kærlighedsstien.  

Der er ikke foretaget kvantitative målinger af granulat langs hegnet. Men som det fremgår af 
ovenstående billeder synes der at ophobe sig noget granulat omkring de såkaldte mandehuller i 
hegnet, samt ved udskiftningsbænkene. Mens en mindre del lægger sig på det faste underlag 
langs hegnet. Derudover oplever FGV, at en del af granulaten aflejres i de aquariste, som slutter 
rundt om banerne. Disse aquariste renses flere gange i løbet af året. 

Erfaringen fra forsøget er, at en afskærmning mellem bane- og udenoms arealerne medvirker til 
at inddæmme svind af mikroplast fra banearealer. Det er dog vurderingen, at niveauet for aflej-
ringer langs banerne på Frederiksberg langt fra nærmer sig de mængder, som er angivet i Tek-
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nologisk Instituts rapport, hvilket meget vel kan skyldes banernes opbygning, hvor mængden af 
løst granulat er mindre end tilfældet for mange andre baner.  

Ved eksempelvis Gladsaxe Idrætsanlæg er etableret en akrylpladeløsning rundt om kunstgræs-
banerne. Pladerne slutter til bunden med nogle børster. Se billede fra Gladsaxe nedenfor: 

    

Samme pladeløsninger finder man på en del andre anlæg, bl.a. på banen ved Bavnehøj 
Idrætsanlæg eller på Brønshøjs anlæg i Tingbjerg. Som billedet viser holder pladeløsningen en 
del granulat inde på anlægget, og man forsøger typisk at rive / feje dette overskud af granulat-in-
fill tilbage på banen. Om end det opleves at være i små mængder. Mens pladeløsningen synes 
at medvirke til at inddæmme svind af granulat fra banerne, er en udfordring ved denne pladeløs-
ning den indvendige montering på hegnet, som afføder en del støj, når bolde rammer pladen. 
Derfor er den midlertidige pladeløsning langs kunstgræsbane 9 etableret på ydersiden af hegnet.  

Billedet ved siden af pladeløsningen i Gladsaxe viser en nyere og endnu uprøvet løsning til ind-
dæmning af granulat fra banerne. Her er der tale om en form for presenning, som monteres på 
hegnet. Denne løsning kan ligeledes imødekomme de udfordringer med støj, som er en følge af, 
at bolde rammer akrylpladeløsningen. 
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Mens ovenstående viser, at en vis mængde granulat fra brugernes adfærd kan inddæmmes via 
riste og afskærmningsløsninger, opleves som ventet, at især den maskinelle drift af banerne er 
en væsentlig kilde ift. udledning af mikroplast fra banerne. Vinterbekæmpelsen på kunstgræsba-
nerne foregår i Frederiksberg Kommune alene ved saltning, og altså ikke ved snerydning. Men i 
forbindelse med at banerne bliver fejet eller andet arbejde med maskinel drift, vil en betydelig 
mængde gummigranulat hæfte sig til maskinerne. Ovenstående billeder er et eksempel på et 
tilfælde, hvor maskinerne ikke er blevet rengjort på banen eller over risten.    

Ved forsøgets start var det formålet, at den større rist foran maskinparkens garage skulle fungere 
som opsamling af mikroplast, når maskinerne blev rengjort. FGV har imidlertid indført en proce-
dure, hvor afrensning af maskinerne sker på banerne, således granulaten i videst muligt omfang 
bevares inden for banernes arealer. 

Forvaltningens anbefalinger 

På baggrund af erfaringer under forsøget er det overordnet forvaltningens vurdering, at der i for-
bindelse med anlæg og drift af kunstgræsbaner på Frederiksberg generelt er og bliver gjort en 
række lokale foranstaltninger, som med positiv effekt er med til at begrænse svindet af gummi-
granulat fra banerne. Erfaringerne fra forsøget viser dog samtidig nogle forhold, som bør indgå 
ift. fremtidige tiltag ved kunstgræsbanerne, således der sker en inddæmning eller begrænset 
svind af mikroplast fra banerne. Nedenfor fremhæves også nogle anbefalinger til justeringer af de 
løsninger, som er etableret i forsøgsperioden. Således er det forvaltningens konklusion og anbe-
falinger:  

1. Risteløsninger ved ind- og udgange til banerne har en positiv effekt ift. at begrænse svin-
det af granulat fra banerne. Ristene er for ind- og udgange til banerne dimensioneret med 
fuld bredde ift. passagen og med ca. 1½ - 2 meters længde. Dette vurderes umiddelbart 
tilstrækkeligt ift. lignende løsninger ved andre anlæg. 
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2. Der slipper dog fortsat mindre mængder granulat forbi de etablerede riste. Dette svind 
kan formentlig mindskes ved indsatser, som i højere grad gør det nemt for og hjælper 
brugerne med at holde granulaten inden for banearealerne. Dette kan ske ved etablering 
af en øget mængde børster på ristene, ved etablering af bænke ved ristene således især 
spillernes kan skifte fodtøj (se nedenstående billede), samt ved mere intensive kampag-
ner ift. brugerne. 

 

Figur 1 I Bogense holder man gummigranulat inde på kunstgræsbanen ved hjælp af en flisekant 
rundt om banen og en sluse, hvor man kan børste granulat af tøj og sko. (Foto: Jonatan Grau 
Møller) 

3. En yderligere erfaring fra forsøget er, at de riste som er etableret ved ind- og udgange 
kan virke glatte i fugtigt vejr. Dette synes dog at kunne imødekommes ved et højt antal og 
derved god dækning med børster på ristene, således man undgår større og glatte flader. 
Derudover opleves ristene tunge og belastende for driften ifm. oprensning.  
Som anført ovenfor synes en længde for ristene på et par meter at være tilstrækkeligt ift. 
at brugerne har god mulighed for at banke sko og støvler af ved udgangen. Når FGV 
samtidig har indført en procedure for rengøring af maskiner på banearealerne, synes den 
større rist foran garagen overdimensioneret (8,5 meter i bredden × 8 meter i længden).  
I forhold til at mindske risiko for faldskader på de større potentielle glatte flader, samt 
tungt arbejde ifm. oprensning, anbefales en tilbageføring af dele af arealet til asfaltbelæg-
ning. 
Prisen herfor er ca. 785 kr. pr. m2. 

4. En form for afskærmning rundt om banearealerne synes ligeledes at have en gavnlig ef-
fekt ift. at inddæmme mikroplasten, og særligt ift. at begrænse udledning til befæstede 
områder. Erfaringerne både fra de nyanlagte kunstgræsbaner med omkransende beton-
kant, eller en form for plademateriale som er afprøvet i forsøgsperioden anbefales. 
I den forbindelse skal man have opmærksomhed på potentielle støjgenerer ift. de om-
kringliggende beboelser, som kan begrænses ved en montering på ydersiden af det 
hegn, som omkranser banerne. 
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Der anbefales en permanent afskærmning af den del af hegnet, som grænser op til de 
befæstede arealer ved Kærlighedsstien. Ift. at skabe et ens udtryk er det anbefalingen, at 
samme plademateriale, som etableres langs de nyanlagte kunstgræsbaner etableres. 
Derudover anbefales afskærmning indtil KB´s anlæg, forenden af kunstgræsbane 2 og 
mod parkeringsarealet ved bane 1.  
I alt ca. 400 meter. 
Pladeløsningen koster fra 250-370 kr. pr. meter. 

5. Endelig er det anbefalingen at der i samarbejde med FIU løbende udarbejdes og tilrette-
lægges adfærdskampagner ift. at påvirke brugere og tilskueres adfærd på kunstgræsba-
neanlægget. 

Forsøg med alternativ tømiddel ifm. vinterbekæmpelsen 

Om forsøget med alternativ tømiddel 

Vinterbekæmpelsen på kommunens kunstgræsbaner sker i dag alene ved brug af vejsalt, som 
har en gavnlig effekt ift. at gøre alle banerne spilbare i perioder med frost og sne. 

Siden den første tilladelse med tilslutning af drænvand til offentlig kloak i 2006, har der været 
udtaget vandprøver hvert år i februar-marts måned til analyse for udvalgte parametre, der vurde-
res at kunne stamme fra kunstgræsbanerne. 

Analyseresultater har til stadighed vist, at drænvandet i al væsentlighed overholder grænsevær-
dierne for de opsatte parametre, undtagen for klorid. Der er tilmed konstateret indhold af klorid 
over drikkevandskvalitetskriteriet i grundvandet i to af Frederiksberg Forsynings indvindingsbor-
inger, som har tilknytning til fodboldbaneanlægget ved Jens Jessens Vej.  

På baggrund heraf er forsøgt et stop med anvendelse af vejsalt på kunstgræsbanerne 1 og 2 ved 
Jens Jessens Vej, og i stedet for afprøvning af stoffet CMA, der er et biologisk nedbrydeligt tø-
middel, som et alternativ. Et alternativt tømiddel som i dag også benyttes på de forskellige klima-
veje rundt i kommunen, og som findes både i flydende- og granulatform. 

I henhold til producenten er den anvendte granulatform baseret på natriumformiat og er et sær-
deles effektivt sne- og issmeltningsprodukt. Granulatudgaven er specielt god til at fjerne tykkere 
islag (på 3-12 mm). De små granulatkorn trænger igennem islaget, smelter det og bliver ved med 
at virke nedefra. Det muliggør en nem, mekanisk fjernelse af isen. 

Den flydende udgave er en kaliumformiatopløsning, som ifølge producenten er velegnet til både 
optøning af tyndere islag samt præventiv vintervedligeholdelse ved nærtforestående vanskelige 
vejrforhold. Opløsningen forhindrer effektivt dannelsen af sne- eller islag, hvis den spredes, når 
der er frost, sne eller is på vej. Den flydende udgave er ligeledes særdeles velegnet til at holde 
skrå overflader isfrie. Dens unikke produktegenskaber, som høj materialekompatibilitet og lav 
korrosivitet, gør, at den er skånsom over for indendørs og udendørs belægninger, som eksem-
pelvis beton, murværk, lakerede overflader og metal. 
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Erfaringer fra pilotforsøget med brug af alternativ tømiddel 

FGV i forbindelse med vinterbekæmpelsen forsøgt med separat anvendelse af de to former for 
CMA, samt i en kombination. Mens det alternative tømiddel synes at have en nogenlunde effekt 
på klimavejene, er det oplevelsen, at ingen af varianterne har den ønskede tøeffekt på kunst-
græsbanerne. Til gengæld har man erfaret, at det ved brug af de to former i en kombination blot 
skaber en fedtet hinde på stråene og en sammenklumpning af banens EPDM-granulat. 

I Københavns Kommune afprøver man ligeledes alternative tømidler, da man har forbudt brugen 
af saltning, og her er erfaringerne de samme. Således foregår vinterbekæmpelsen i København 
primært maskinelt. 

Brugen af CMA har givet udfordringer med en fedtet hinde på stråene og en sammenklumpning 
af granulat.  

Forvaltningens anbefalinger 

Det er forvaltningens vurdering, at der for nuværende ikke er gjort erfaringer med et alternativt 
tømiddel med gavnlig effekt ift. vinterbekæmpelsen på kunstgræsbaner. Saltning vurderes såle-
des fortsat, som den mest effektive tilgang ift. at sikre spilbare baner.  

Ved afvejning af en række forhold er det dog vurderingen, at de målte kloridkoncentrationer kan 
begrænses. Eksempelvis kan man som i Københavns Kommune udføre vinterbekæmpelse ma-
skinelt. Udfordringerne ved dette er imidlertid mangeartet på Frederiksberg. For det første skal 
sneen lagres et sted ved banerne. Såfremt princippet om, at alle baner skal være spil- og brug-
bare findes der udover ved kunstgræsbanerne 1 og 2 på Jens Jessens Vej ikke friarealer til op-
lagring af sne. For det andet kræver den maskinelle rydning et øget ressourcetræk ift. driften. Og 
for det tredje vil en del af banernes granulat blive fejet med ud af banerne, hvilket potentielt vil 
afføde et større svind fra banerne.  

Derudover har et for højt kloridindhold ikke betydning ift. det vand, der kommer fra de nye kunst-
græsbaner på Jens Jessens Vej, da dette p.g.a. banernes opbygning udledes direkte til kloak. 
Lignende opbygninger ved fremtidige baneomlægninger kan således overvejes.    


