
I dag står granulatet som 
forsvinner fra kunstgressbaner 
for 20% av totalutslippet  av 
mikroplast i Norge hvert 
eneste år.

Miljøbaner er Norges største leverandør av 
miljøløsningertilkunstgressbaner,medmålomå
reduserebådeutslippavmikroplastogdriftskostnader
gjennomåreduseregranulatsvinnogøkegjenbruk

Seogbestillvåre
produkterogtjenester
på www.miljobaner.no

Miljøbaner og NTNU SIAT 
harbasertpåmiljøutfordringene
utvikletetsettmedprodukter
ogløsningerforåredusere
granulatsvinnetmedoppmot90%

45% Forsvinner 
ned i dreneringen

40% Forsvinner 
ved snømåking

15% blir med 
 spillerene hjem og 
i garderoben

1600
tonn
årlig

salg@miljobaner.nomiljobaner.no 932 24 461

Miljøbanerharsammenmedklubber,kommuner
ogspillereutvikletettsettmedverktøysombidrar
tilredusertmiljøbelastning,øktgjennbrukavgum-
migranulatogredusertedriftskostnaderpådriftog
vedlikehold

Helhetlig løsninger for oppsamling, lagring og tilbakeføring

Våreprodukterlukkerkretsløpet og 
hjelpertilmedåholdegranulatet
derdethørerhjemme,påbanen

Allevåreprodukterog
løsningerkanenkelt installeres 
påeksisterendebaner,ogdet
besteavalt,manoppnårpositiv          
miljøeffekt allerede fra første dag.
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GRANULATFILTER FOR DRENERINGSKUMMER

Miljøbanersunikefilterkurvforhindreratgranulatforsvin-
nernedidreneringskummeneogutiavløpssystemet.Dets
patentsøktefilterteknologisamleroppover70%avgranu-
latstørrelsenogforhindreratgranulatetblirliggendebløtog
forhindrerforvitringogdermedutslippavtungmetallerog
mikroplasttilvårevannsystemogvidereutihavet

•Størrelse:tilpasseskummensformogstørrelse
•Produsertisyrefaststål,robustoglangvarig
•Lavegenvekt:1-3kgavhengigavstørrelse
•Vektifulltilstand:3,5til25kg
•Patentsøktfilterteknologiforøktoppsamlingog
redusertutslippavmikroplastogtungmetaller

Tekniske spesifikasjoner

Filteretpasserialle typer kummer,uavhengigavpro-
dusent,modell,størrelserellerform.

Effektivt
Filterettaropptil70%avaltgranulatetsom
forsvinnernedidreneringskummen

Kostnadsreduserende
Tjenerseginnpå2-4år,gjennomåredusere
driftskostnaderforbundetmedinnkjøpav
granulat,slamsugingogrenhold

Miljøeffekt fra dag 1
Fraførsteøyeblikkhvorfilterettasibrukvildetfangeoppgran-
ulatsomellersvillegåttidreneringen.Filteretholdergranulatet
tørtforåhindreforvitringogøkegradenavgjenbrukbargranu-
lat

Enkel installasjon
Filteretinstalleresenkelt,
utenbehovforstørre
mekaniskarbeid.
Nødvendig festemateriell 
tilpassetkum;braketter,
syrefasteskruerellermag-
neter følger med



Modulbasert design
Basismodulenerpå1.25mx1.25m,ogen
ellerflerekankoblessammentilulikestør-
relser,former,samtmedulikutstyrmontert:

•Ramper(innogut)
•Børstertilskoellerklær
•Informasjonsskilt

•Rekkverkm/logo
•Bakveggm/logo

Tobasismoduler,slusemedinn-og
utgangpålangsidene,rekkverkmed
logo,rampeinnogut

Komplettspillerstasjon,tobasismod-
uler,børstertilskoogklær,logopå
bakvegg,rekkverkutenlogo,ingen
ramper

Enbasismodul,slusemedinn-og
utgangpåkortsidene,rekkverk
medlogo,ingenramper
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RENSESYSTEM FOR SPILLERE OG BESØKENDE

Miljøbanerharutvikletenløsningiformavenstasjoneller
sluse,forrensingavspillere,besøkendeogbanemannskap
medgranulatisko,sokkerellerpåklær.Stasjonenellerslusen
installeresenkeltvedutgangenavbanen,inngangentilgarde-
roberelleranlegg,ellerinn/utavbaneområdet.Deterikke
behovformekanisk-ellergravearbeidforinstallasjon

• Krever ingen mekanisk arbeid ved installasjon 
• Robust konstruksjon med høy egenvekt 
• Størrelse, form og funksjon kan tilpasses etter behov 
• Unik patentsøkt filterduk som reduserer forvitring og 

derav utslipp av mikroplast og tungmetaller

•Størrelse:1.25mx1.25m
•Rustfrittmaterialeihoved-konstruksjonen
•GUP(glassfiberarmertumettetpolyester)
   i gangrister
•Tilpassetrullestol
•Kunforpersonell,ikkeforkjøretøy

•Integrertfilterposeforoptimaloppsamlingav
granulat
•Godavrenningforåredusereforvitringavgranulat
•Enkeltømmingavfilterpose
•Kunforpersonell,ikkeforkjøretøy

Tekniske spesifikasjoner



Bruk og budskap
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SKILT OG MERKING FOR KULTURBYGGING

Spillereogbesøkendeernøkkelentilbådeåreduseremengden
avplastsomforsvinnerutavetkontrollertkretsløp,foråsamle
oppdetsomalleredeharkommetpåavveie,ogforåredusere
kostnaderforbundetmedvedlikeholdavanleggetogbanene.

Foråmotivereogpåvirkevalgogholdninger,harMiljøbaner
sammen med engasjerte kommuner,klubberogspillereutviklet
etsettmedskiltogbudskapsomskalskalværesynligeiog
rundtområdenehvorspillereogtilskurereferdes.

•Størrelse:700x500mm,700x1000mm,1400x1000mm,ellerihhtbestilling
•3mmGabon:PEcoremedaluminuminnkapsling
•Skilteneprintes,ikkefolieres,girlengrelevetidpåbådefargegjengivelseogslitasjepåtrykk
•Festesmedskruerpåfastbakvegg(tre,mur,metall),gjerdeellertilsvarende

Tekniske spesifikasjoner

Miljøbanerharsammenmedvårepartnereutvikletetsettmedbudskapogikonersomskal
informere,inspirerereogaktiviserebrukereiallealdre.Skilteneertilpassetdeulikeområdene
ogfunksjonenepåbanenhvordeternaturligåtavalgiforbindelsemedsøppeloggranulat

Måletmedskilteneeråinformere og inspireretilgodeholdningerogrutiner
iforbindelsemedhåndteringavgummigranulatogsøppel,deskalbidratilå
gjennomføre en handling«derogda»,ogtilåskapeetfellesskaprundtmålog
måloppnåelserundtklubbensogbanensmiljørettedetiltak.

Harduellerdinorganisasjonønskeromeget budskap,andretyperskiltellerønskertilpasningi
forholdtilstørrelser, bruk, farger eller materialer?Takontaktmedoss,såtilpasservietterbehov!

Logo Logo
Logo

LogoLogo

LogoLogo

Logo
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AVFALLSSYSTEMER FOR ØKT INNSAMLING OG GJENNBRUK

Foråtilretteleggeoginspirerespillereogbesøkendetilåholdebanenog
anleggetrent,samtsamlesammensåmyegranulatsommuligfrabåde
baneområdet,garderoberoghjemme,måmantilretteleggeforinnsamling
oglagring.

MiljøbanerharsammenmedGlasdon,Europasstørsteprodusentavav-
fallssystemer,utvikletenseireavfallsbeholderetilpassetkunstgressbaner
ogidrettsanlegg.Løsningengjørdetenkeltogtilgjengeligåkastesøppel
oggummigranulat.Resultatetbliratmergranulatsamlesoglagrespåen
slikmåteatdetøkervolumetavgranulatsomkangjennbrukesogtil-
bakeførestilbanen.Detteigjenredusererbehovetforåkjøpenyttifyll

Allevåreavfallsløsningerergjennomsiktige,noesomvilfremheveeffek-
tenavoppsamlingen,inspirerespillereogbesøkende,samtøkebevisstg-
jøringenrundtforsøplingogeffektenavatviallebidrar

•Størrelse:avhengeravløsning,takontakt
•LokkprodusertiDurapol
•SylinderprodusertiPolycarbonat

•Utendørsversjoner;stårstøtt,tålerslagoghærverk
•Kommermedegnenøkler,hindrerhærverk
•Gjennomsiktigeposerleveresipakkerav100

Tekniske spesifikasjoner

Beholderne har 
budskap som
informere og 
inspirerer

Produktbeskrivelse

Utebeholderne
kommermed
egennøkkel,
ogtålerslagog
hærverk

Brukesmed
gjennomsiktige,
avfallsposerfor
enkeltømming

Økteffektivitet
hviskombinert
medskiltog
merking

Innendørsbeholdernekanbestillesmedveggfeste,detteøkertilgjengelighetogbrukervennlighet,
oganbefalesforinstallasjonigangoggarderober
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