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Kunstgræs Problemet og løsningen

Kilde: The Global Market for Artificial Turf COVID-19 annex, AMI Consulting, 2020

Ved deponering af 
udtjent kunstgræs på 
en losseplads, er der 
risiko for at kemisk 
affald og mikroplast

kan trænge ned i 
grundvandet

Genbrug betyder at 
man flytter banen og
dens indhold til en ny

lokation og
geninstallerer det dér. 

Herved udskydes
problemet kun



Historien om Re-Match

Noter: 1) Transport til og fra vores fabrik i Herning; 2) Det forudsættes at en bane vejer 250 tons og svarer til 7.240 m2  3) Iflg. egne beregninger og under forudsætning af at en plastikpose vejer 10,75 gram

Godkendelse og igangsættelse af 
byggeri af hollandsk fabrik

Vi etablerede Re-Match baseret
på en vision om at omdanne den 

globale industry for kunstige
sportsunderlag til en økonomisk og
miljømæssig bæredygtig forretning

Den 30. juni 2021 var 
633 baner blevet
recyclet i Herning



Attraktiv forretningsmodel

Noter: 1) Data er underlagt usikkerhed og varierer med fabrikens placering – dette er et gennemsnitligt perspektiv, der inkluderer indtægter relateret til transport



Stort og forudsigeligt marked

Kilde: The Global Market for Artificial Turf (and COVID-19 annex), AMI Consulting, 2020 Note: 1) En fodboldbane svarer til 7.240 m2 kunstgræs

Vigtigste faktorer 
for etablering af 
kunstgræsbaner 

Produktions- og 
bortskafningsvolumener

Antal fodboldbaner (i 1.000)1



Turf Facts

Vigtigste faktorer 
for etablering af 
kunstgræsbaner 

Re-Match recycler én kunstgræsbane =  +200 tons affald mindre

400 tons CO2 – sammenlignet med forbrænding

250 baner per år per Re-Match fabrik

Re-Match Nordic 2022: (kapacitet i DK: 125 baner)

• Ca. 700.000 m2 = 95 baner = 38.000 tons CO2 = 123.500.000 plastikposer

• 13 baner fra Danmark

Én Re-Match fabrik – Tiel i Holland, Strassbourg i Frankrig

• næsten 400 mill. plastikposer 

• eller 42% af det årlige danske forbrug (af plastikposer).

24 fuldt operationelle recycling fabrikker skaber

• +850 fuldtidsstillinger og 

• sparer miljøet for 2,1 mill. tons CO2 hvert år 

• plastikfibre ~6.9 mia. plastikposer1.



Oprulning - Cut & roll 

Rullerne skal bestå af alt oprindeligt materiale (performance infill (gummi) og sand) 



Sleeving – obligatorisk (lovkrav) 

”Sleeving” obligatorisk fra 1. oktober 2021 – også i Holland og Frankrig 

Ca. 1 min pr. rulle - sparer tilsvarende eller mere oprydningstid efterfølgende. 

Re-Match kan afvise forsendelser/leveringer med ruller som ikke er sleeved



Vigtigste faktorer 
for etablering af 
kunstgræsbaner 

Slutprodukter

Sand GræsfiberInfill Backing

Achilleshæl

Aalborg Portland

GCO projekt

Nye baner

Industriproduktion

EU projekt: yarn
to yarn

Akustik paneler

PE granulat

Nye baner

Sandblæsning

Industriproduktion

Latex, SBR eller 
PU plus PP



Genanvendeligheden vurderes udfra 4 parametre

1. Performance-indfyld: SBR, TPE, EPDM, coated sand, kork, sukkerrør, olivenkerner andre bioindfyld

2. Sand

3. Fibrene/stråene

4. Backing

Klassificering efter ”Trafiklys” metoden:

”Grønt lys” = høj genanvendelighedsgrad laveste pris

”Gult lys” = mellem anvendelighedsgrad – kræver foranalyse højere pris

”Rødt Lys” = ikke genanvendelig 



Performance indfyld – Grønt lys
SBR:

Jo grovere jo bedre

Analyseres for PAH værdier og tungmetaller hos Eurofins



TPE:

Granulaten skal genskabe sin form efter trykpåvirkning

Må ikke føles ”tør/hård”

Farver: Grøn, brun el. mix



EPDM:

• Granulaten skal genskabe sin form efter trykpåvirkning

• Må ikke føles ”tør/hård”

• Farver: Grøn, grønt mix, sort og grå



Sand – både fra 3. generationsbaner og fra sandbaner/noninfill

Jo grovere jo bedre

0.3 – 1.0 mm. 

Alle farver



Fibre/strå

Som udgangspunkt alle typer undtagen generation 1 baner og tømte baner uden
sand og indfyld

☹

☹

☹

☹

☹



Økonomi – ved ”grønne” baner
Type Pris/afgift Efterspørgsel af 

indfyld
Efterspørgsel af 
sand**

Efterspørgsel af 
fibre

TPE Laveste Høj Tilfredsstillende Stigende

EPDM Mellem Høj Tilfredsstillende Stigende

SBR Standard Høj* Tilfredsstillende Stigende

Sandbaner Højere Stigende** Tilfredsstillende Stigende

Tømte baner Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant

* EU afklaring kan påvirke prisen
** Sand som kan genbruges i nye baner

Efterspørgsel af 
backing

Stigende

Stigende

Stigende

Stigende

Ikke relevant



Konklusion – sådan sikres den højeste grad af 
genanvendelighed 

• SBR: Fleksibel. Jo grovere jo bedre
• TPE: Fleksibel, genskaber sin form efter trykpåvirkning. 
• EPDM: Fleksibel, genskaber sin form efter trykpåvirkning.
• Sand: Jo grovere jo bedre. Alle farver bortset fra afsmittede farver fra baner med 

EPDM af ringe kvalitet
• Fibre/strå: Alle typer undtagen generation 1 med kort stråhøjde og tømte baner
• Backing: Alle typer undtagen dem med glasfiber

• Dokumentation af banesystem: strå/m2, strålængde, kg sand/m2, type og kg 
indfyld/m2, backing 

• Dokumentation af vedligeholdelse
• Undgå mix af indfyld typerne og farver

Ubekendte: Bioindfyld og baner med coated sand



Søren Østergaard

Re-Match A/S

HI-Park 415

7400 Herning

Danmark

Tel: +45 31391363

E-mail: sos@re-match.com


