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Kjapp introduksjon til TeBe Sport



• Et av Norges eldste fagmiljø på drift og vedlikehold av 
kunstgressbaner. Er ISO 14001:2005 sertifisert

• Har renset og vedlikeholdt rundt 250 kunstgressbaner 
årlig siden 2005

• Eier og drifter Miljøbaner.no som tilbyr verktøy og 
løsninger for økt oppsamling og gjenbruk av 
gummigranulat

• Avholder kurs og seminarer om drift, vedlikehold og 
løsninger for sirkulært granulatregnskap

• Utvikler og installere aktivitetsmålere for automatisk 
telling av brukere og måling av utnyttelsesgrad

• Har utviklet DRIVE; en programvare for drift og  
vedlikehold av idretts- og aktivitetsflater

• Selger og installer fotballbaner, ballbinger og 
padelbaner

• Ruller opp, henter, gjenbruker og materialgjenvinner
EOL kunstgress



Hva betyr bærekraftig drift, 
vedlikehold og avhending for oss?



Bærekraftig drift og vedlikehold

Vårt mål er å bidra til å holde 
idrettsanlegg og aktivitetsflater så høyt 
som mulig i avfallspyramiden

• Lage mindre avfall gjennom å forlenge 
levetiden til idrettsflatene
• Gjenbruke materialer på nye eller 

eksisterende flater
• Resirkulering av råmaterialene over i 

nytt sirkulært kretsløp



Bakteppet og utfordringen



Bakteppet

Kunstgress er en avfallsfraksjon som over mange har 
unngått radaren til miljømyndighetene, industrien har ikke 
tatt utfordringen på alvor.

Avfall fra kunstgress utgjør titusenvis av tonn i året 
nasjonalt, og millioner av tonn internasjonalt, men er i dag 
en fraksjon som ikke er en del av et sirkulært kretsløp

Kunstgresset består primært av sand, gummi og plast, dette 
er råvarer som nå, og i årene fremover, vil bli dyrere pga
miljøavgifter, og hvor bruk av resirkulerte råvarer blir 
påkrevd gjennom lov



Utfordringen

Utfordringen til gjenbruk og materialgjenvinning av 
kunstgress er å skille fraksjonene fra hverandre, å finne 
eller utvikle exit strømmer som gir fraksjonene verdi, og å 
etablere salgs- og distribusjonsnettverk som åpner opp 
for skalering, både nasjonalt og internasjonalt

TeBe Sport / All Sports Recycled startet i 2019 denne 
reisen og har utviklet et effektivt separasjonsanlegg med 
stort internasjonalt potensiale, vi har etablert flere 
nedstrøms produkter og tjenester og vi jobber 
kontinuerlig med å utvikle et nasjonalt og internasjonalt 
partnerskap for tilbydere og kjøpere av fraksjoner fra 
kunstgress



Rikets tilstand - Norge
• Det er i dag ca 1800 store og 2000 mindre 

kunstgressbaner i Norge
• Kunstgress er Norges nest største kilde til 

mikroplast (ca 6000 tonn årlig)
• Frem til mai 2021 var det ingen bærekraftig og 

sirkulær håndtering av kunstgress i Norge
• Hvert år byttes ca 430 000 m2 med kunstgress ut, 

som består av (est) 5 500tonn SBR, 5 500 tonn 
sand og 1200 tonn plast (80% PE og 20% PP)
• Ender fortsatt ofte utenfor et kontrollert kretsløp
• I 2021 (est); 30% til TeBe Sport, 40% til Re-Match, 30% 

kan ikke gjøres rede for



Norsk tjeneste for bærekraftig og 
transparent avhending av 
kunstgress
TeBe Sport har etablert Norges første tjeneste for 
bærekraftig avhending av kunstgressbaner



LOKI – Verdens første mobile separasjonsanlegg
• TeBe Sport har utviklet LOKI, en 

patentert teknologi for prosessering og 
separering av kunstgress og dets 
bestanddeler
• Ulike modeller kan  prosessere 6, 8, 15 , 

eller 30 tonn materialer per time

• LOKI renser, tørker, separerer og pakker 
råvarene og gjør dem klare for gjenbruk 
og materialgjenvinning

• I tillegg har vi
• Maskin for å vaske, separere og pakke PE 

fiber for materialgjenvinning
• Shaper-bord for å trimme gress i bredde og 

lengde, for gjenbruk



Hvordan fungerer den Norske tjenesten?

TeBe Råvarehus
- Strategisk lokalisert
- Kortere transport; 

bil,båt og tog
- Enkel henting

Etablert

Under etablering

Rørvik

Melhus

• Vi, en av våre partnere, eller kunden ruller opp 
kunstgresset og gjør klar til transport

• For transport benytter vi en kombinasjon av båt, tog 
og bil for å redusere kostnader og miljøavtrykket

• Gresset transporteres til ett av våre (for tiden) 3 
råvarehus

• LOKI fraktes rundt på de ulike råvarehusene, 
prosesserer gresset og gjør sand og SBR/TPE/EPDM 
klar for gjenbruk på nærliggende prosjekter

• Fiber og backing blir renset og klargjøres for 
gjenbruk eller materialgjenvinning 

• Kunden får en bærekraftsrapport som dokumenterer 
avhendings-prosessen og skjebnen til kunstgresset

Stavanger



Prosessen i bilder
En standard 11er bane veier ca 200 tonn, av dette er 100 tonn SBR, 80 tonn Sand 
og 20 tonn med gress

Kunstgresset mates inn i 
LOKI

Sand og SBR/TPE/EPDM fjernes, renses, tørkes og plasseres i big-
bags, klargjort for gjenbruk



Rullene er tømt for ifyll og klargjøres for materialgjenvinning hos en av våre nasjonale eller 
internasjonale partnere 

En standard 11er bane veier ca 200 tonn, av dette er 100 tonn SBR, 80 tonn Sand 
og 20 tonn med gress

Prosessen i bilder



Resultat av prosessen
• Sand - i 1m3 big-bags

• < 0,75% forurensning
• 0,5% fuktighet
• Kan fås i 2 ulike størrelsesfraksjoner. Mest 

brukte er 0,8 – 1.2 mm

• Ifyll (SBR/TPE/EPDM) - i 2m3 big-bags
• < 0,5% forurensning
• 0,5% fuktighet
• Kan fås i 2 ulike størrelsesfraksjoner. Mest 

bruke er 0,6mm – 3 mm.

• Kunstgresset (PE, PP og latex) – rullet opp
• I neste fase shaves PE fibrene fra backingen



Tracking og kontroll på alle råvarer
• Alle kunstgressbanene som kommer til 

TeBe Sport får sitt eget batchnummer
• Dette nummeret følger materialene 

gjennom prosesseringen og frem til 
sluttbruker/mottaker og inn i et sirkulært 
livsløp
• Materialene testes i henhold til EUs 

REACH krav for innhold av PAH og andre 
miljøgifter
• Ifyllet funksjonstestes for å vurdere 

gjenbruksgrad
• Prosessen er transparent og 

dokumentasjonen følger materialene  



Norges største fagmiljø på 
gjenbruk og materialgjenvinning 
av kunstgress



TeBe Sport, Norges største
Fra etableringen i 2021 har TeBe Sport blitt Norges største og mest 
anerkjente mottak og gjenvinner av kunstgress
• 3000m2 med godkjent mottak, innendørs
• 5 heltidsansatte
• LOKI-6, prosesseringsmaskin for kunstgress
• Nødvendig infrastruktur og verktøy for produksjon og logistikk
• Henter baner i felt
• Kapasitet på ca 25 baner i året ( 180 000 m2)

Siden mai 2021 har vi tatt i mot over 360 000 m2 med kunstgress, 
og gjenbrukt og materialgjenvunnet nesten 8000 tonn med sand, 
gummi og plast
• Har bidratt til å redusert utslipp tilsvarende over 4000 tonn 

CO2e

Selger kunstgress og sirkulære råvarer til privat og industri-kunder 
over hele landet
Tett samarbeid med NFF, miljødirektoratet, statsforvaltere og 
kommune over hele landet



Egenutviklede produkter
Mesteparten av sand og gummi går tilbake 
til gjenbruk til idretten
Ut i fra fraksjonene i kunstgress, har vi 
utviklet spennende produkter, som er i 
både utviklings- og 
kommersialiseringsfasen.

• Ballbinger og nærmiljøanlegg av sirkulært 
kunstgress
• Støydempingsvegger av kunstgress
• Jernbanesviller
• Betong
• Dempematter / støtmatter
• Salg av PE-fiber til plastproduksjon
• ++



Ekspansjon til Sverige



Tjenesten ikke tilgjengelig i Sverige.. Enda...

• TeBe Sport har de siste to årene vært i 
dialog med flere svenske aktører som 
vurderte å
• Etablere et mottak
• Anskaffe prosessanlegg
• Etablere partnerskap for gjenbruk og 

materialgjenvinning

• Frem til i dag har ingen ønsket å risikoen 
med å være den første

• Er det selskaper, eller partnerskap, i Sverige 
som ønsker å etablere denne tjenesten i 
Sverige, så ønsker vi dialog rundt en JV 



Lars Solberg
(m) 41 43 45 42

(e) lars@tebesport.no

www.tebesport.no www.allsportsrecycled.no www.miljobaner.no
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http://www.tebesport.no/
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