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Referat fra Informasjonsmøte - Sirkulære løsninger for håndtering
av gammelt kunstgress
Arrangør: Trøndelag fylkeskommune.
Møteform: Digitalt, med løsningen Teams.
Tid: 25.09.2020 kl 09.00-10.30
Møteleder: Sebastian Løvdahl.
Sebastian Løvdahl ønsket velkommen og gikk igjennom praktisk info og programmet.
Møtet blir tatt opp og referat fra møtet, presentasjonen som blir vist og videoen fra
møtet blir gjort tilgjengelig på Mercel og Doffin. Spørsmål og svar kan tas underveis,
etter hvert innlegg. Til slutt blir det en samlet spørsmålsrunde. Dersom det kommer
spørsmål seinere, vil de og svar bli publisert på Mercel og Doffin.
Karen Espelund innledet med litt historie om bruken av kunstgress og om bakteppet for
utlysninga.
Elisabeth C Smith orienterte om Leverandørutviklingsprogrammet og hvordan Fasttrack for sirkulært kunstgress inngår i en bredere satsing på sirkulære løsninger, med
midler fra Klima- og miljødepartementet.
Gisle Løseth gikk nærmere inn i utfordringene rundt kunstgress og ga litt informasjon
om det faglige knytta til konkurransen. Han poengterte at Trøndelag fylkeskommune
mener det ligger et stort, kommersielt næringspotensial i å utvikle sirkulær handtering av
kunstgress-systemer. Vi ønsker å få fram en helhetlig løsning eller delløsninger innafor
verdikjeden for handtering av kunstgress-systemer. Ved å samarbeide på tvers kan en
større del av verdikjeden løses – samarbeid i konsortier. Svar på konkurransen kan
gjerne gjøres fra et konsortium.
Magne Fossbakk fra Oppdal IL beskrev deres arbeid med ny bane og utfordringer
knytta til dette. Han er veldig glad for initiativet i denne utlysninga.
Stian Eriksrud fra Fredrikstad kommune trakk fram problematikken omkring å gjøre
bærekraftige anskaffelser, når man ikke har konkurranse og transparens innen
handteringa av gammelt kunstgress. I dag er det i praksis kun en mottaker, der vi ikke
kjenner godt nok til handteringa og videre bruk av materialene.
Falk Weihs fra Stavanger kommune orienterte om deres arbeid med å finne gode
rehabiliteringsløsninger. Han fokuserte på leveransen av nytt kunstgress og
leverandørenes ansvar. De har gjenbrukt deler av baner der de har fornyet.
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Cecilie Lind fra Avfall Norge gikk inn på regelverket. Hun fortalte at utrangerte baner er
å regne som avfall. Klubbene er ansvarlige helt fram til avfallet er levert lovlig
avfallsanlegg. Eksport er krevende og ikke for amatører! Hun fortalte kort om utviklingen
av kunstgressbaner og hvilke materialer granulatet kan inneholde – noe regnes som
farlig avfall.
-

Sigbjørn Windingstad spurte om det finnes FDV-dokumentasjon for alle baner som
skal fornyes? Cecilie Lind hadde ikke et klart svar på dette. Trolig vil det ikke
finnes, men leverandørene må svare på dette. Caroline Hofstad fra Unisport
orienterte i en melding at: «Klubbene kan ta kontakt med oss leverandører, så
skal vi gjøre vårt beste for å finne dette frem».

Sebastian Løvdahl fortalte om hva en plan- og designkonkurranse er, og hvilke
formelle krav det er til leveransen. Han gikk igjennom behovsbeskrivelsen som gjelder
for konkurransen. Han fortalte hvordan utvelgelsen av de seks kvalifiserte aktørene vil bli
gjort. Disse vil få 200 000 kr til å jobbe fram et forslag. Han fortalte videre hva sjølve
leveransen skal inneholde. Behovsbeskrivelsen er helt sentral. Kåringen av vinner gjøres
av en jury, og vinneren får 300 000 kr til å utvikle løsningen og får presentere denne på
en konferanse med potensielle investorer og virkemiddelapparatet til stede. Det er viktig
at løsningsforslag er anonymisert, slik at juryen ikke kjenner leverandørene. Han
orienterte om at materielle og immaterielle verdier eies av leverandøren. Man melder seg
på og leverer via Mercel (lenke i presentasjonen). Der kan man også stille evt spørsmål.
Tidsplanen ble gjennomgått. Denne finnes i presentasjonen. Frist for spørsmål er satt til
30.09.2020.
-

Ådne Espeland spurte hvordan forretningshemmeligheter ivaretas? Sebastian
Løvdahl svarte at vi i slik offentlig anskaffelse har taushetsplikt, og
forretningshemmeligheter ikke vil bli spredt. Han minnet om at materielle og
immaterielle verdier eies av leverandøren.

-

ScanTurf AS spurte hvordan man kan vise til relevante referanseprosjekter og
samtidig klare å ivareta anonymitet? Sebastian Løvdahl svarte at det vil være et
eget sekretariat som står for kvalifiseringen. Når man kommer til leveransen, vil
den bli anonymisert av sekretariatet før juryen får tilgang.

-

Falk Weihs spurte om løsningsforslag skal dekke det komplette kustgresssystemet, inkl. paden. Sebastian Løvdahl svarte at løsningsforslaget kan ta for
seg sirkulære løsninger for håndtering av hele eller deler av kunstgress-systemet.

-

Hege Nordberg spurte om lenke til Doffin. Den er:
https://doffin.no/Notice/Details/2020-309782.

Avslutningsvis oppfordret Sebastian Løvdahl til å se på deltakerlista for å finne aktuelle
samarbeidspartnere – for vi har stor tro på at samarbeid må til for å løse utfordringen.
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