
KOMPETENT     |     ÅPEN     |     PÅLITELIG     |     SAMFUNNSENGASJERT

MENS VI VENTER PÅ MORGENSDAGENS FALLUNDERLAG -
HVORDAN JOBBER VI I BERGEN KOMMUNE?
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#1 Planlegging av nye anlegg ved Bymiljøetaten
#2 Miljøvurdering av fallunderlag

Foto: Margrethe Vikan Sæbø



25.09.2019

(…) 12. Bergen kommune skal fra dags dato ikke kjøpe
inn noe fallunderlag av plast til skoler, barnehager eller
lekeplasser, og byrådet skal legge frem en plan for
fjerning av eksisterende plastdekker (…)

Bergen kommune - Søk i politiske saker

https://www.bergen.kommune.no/politikk/saker/214664


Foto: Bergen kommune/ Margrethe Vikan Sæbø

L E K  E R  F E L L E S K A P  



Foto: Bergen kommune/ Margrethe Vikan Sæbø

18.12.2019

(….)
1. Kommunale lekeplasser skal være av god kvalitet og ha en god miljøstandard.

2. Bystyret konstaterer at pkt 12 i vedtaket i sak 250/19 «Smartere plastbruk for Bergen 
kommune» har så store konsekvenser for kommunens drift av lekeplasser på skoler, i barnehager og på 
offentlige lekeplasser, at det ikke kan gjennomføres. Vedtaket oppheves. 
Bystyret ber byrådet komme tilbake med en sak om fallunderlag for barnehager, skoler og lekeplasser.

3. Bergen kommune skal innarbeide gode rutiner med mål om å minimere både bruken av fallunderlag av gummi 
og plast og eventuell avrenning av mikroplast relatert til slitasje på lekeplasser i skoler, barnehager og 
kommunale lekeplasser.

4. Alternativer til fallunderlag av plast og gummi skal vurderes i all ny prosjektering og ved rehabilitering på 
lekeplasser som omfattes av denne saken. 

5. Bergen kommune skal bruke sine innkjøpsprosesser til å etterspørre produkter med høy miljøkvalitet og god 
funksjonalitet.

6. Bystyret informeres om bruken av fallunderlag ved kommunale lekeplasser i forbindelse med årlig rapportering 
om klima og miljø.





Benytte alternativer til 
plast/gummiunderlagene

Minimere bruken av 
plast/gummiunderlagene 

Redusere risiko for svinn 
og spredningen av 
gummigranulat fra 
fallunderlagene til miljøet



Utforske alternativer: 

Bilde: Alexandra Altermark

Pilot Nordnes

Implementere testarealer 
i utvalgte prosjekt



Plangrep -

minimere bruk og 
redusere risiko: 

Utstrekningen av plast- og 
gummidekker begrenses til 

sonene der gjeldende 
sikkerhets,- og 

tilgjengelighetskrav gjør 

materialbruken nødvendig. 

Soner der det nyttes 
fallunderlag av plast/gummi 

lokaliseres sentralt på 

anlegget for å unngå 
spredning av mikroplast

Unngå bruk av sand/ 

finkornet dekketype på 

tilstøtende arealer mot 
gummidekke

Beskrive kantavslutninger 

på gummibelegget

Bilde: Margrethe Vikan Sæbø



Innkjøpsgrep –

minimerer risiko:

Krav til produkter med høy 

miljøkvalitet og god funksjonalitet 

Krav til rutiner på byggeplass

Krav til utførende om kompetanse 

og erfaring







Miljøvurdering
av fallunderlag



Hvorfor undersøke avrenning?
Helseskadelig? Trolig ikke…

Avrenning av miljøgifter?



Fanatorget

• Gummi, naturbark og gress

• I bruk: August 2022

• Prøve tatt: Oktober 2022



Skjoldstølen

• Gummi, grus, gress og naturbark

• I bruk: Juli 2022

• Prøve tatt: Oktober 2022



Nordnes

• Corkeen, grus, gress

• I bruk: Oktober 2020

• Prøve tatt: Oktober 2021



Prøvepunkt

Referanseprøve



Hvilke stoffer?

Gruppe Mulig kilde

Ftalater Gummi

Metaller Gummi

PAH 16 Gummi og lim til gummiunderlag

UV-forbindelser Gummi

Klorparaffiner Gummi

Tris(2-kloretyl)fosfat (TCEP) Gummi

MDI (metylendifenyl diisocyanat) Lim til korkunderlag

Metylisobutylketon (MIBK) Gummi



Resultater
NB: Lite datamateriale!



Stoffer under kvantifiseringsgrensen

• Klorparafiner (MCCP, SCCP)

• UV-forbindelser

• Metylisobutylketon (MIBK)

• Tris(2-kloretyl)fosfat (TCEP)

• MDI (metylendifenyl diisocyanat)

Altså ikke funnet



Stoffer under kvantifiseringsgrensen

• Klorparafiner (MCCP, SCCP)

• UV-forbindelser

• Metylisobutylketon (MIBK)

• Tris(2-kloretyl)fosfat (TCEP)

• MDI (metylendifenyl diisocyanat)

Altså ikke funnet



PAH-forbindelser
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Tungmetaller - Bly
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Veien videre
• Flere prøver

• Fokus på ftalater og bly

• Jord og meitemark



Takk for oss!

Alexandra Altermark

Programansvarlig Barnas Byrom 

Bymiljøetaten / Gjennomføringsavdelingen 

Kristin Saugestad Hatlen

Miljøkoordinator, Seksjon for natur- og miljøforvaltning


