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Maskinen i brug. Redskabet foran bilen renser græs og granulat og samler affald og knækkede 
græsstrå op. Repræsentanter fra fodboldklubberne Lyseng og VSK følger arbejdet. Foto: Hans 
Petersen 
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AARHUS: Fodboldbaner af kunstgræs skader miljøet med granulat og mikrofibre, 
påstår nogle. Men nu er et tysk firma rundt i Europa med en maskine, der vasker 
og renser græsset, gør banerne bedre og forlænger deres levetid. Forleden var 
folk fra tyske Sandmaster på besøg i Aarhus, og et par klubber så med. 
 
Aarhus Kommune giver en halv million kroner ekstra til de klubber, som i forvejen 
er bevilget 3,1 millioner kroner til en bane af kunstgræs og vælger en løsning 
uden såkaldt granulat, der oftest er rasp fra gamle bildæk. Alternative løsninger 
som kork bliver også brugt, men flere af dem har ulemper. Kork fryser om 
vinteren, og andre naturprodukter gør banen ekstra glat ved regn. 
 
Endnu er der ikke fundet et alternativt produkt, som giver samme gode 
egenskaber som granulat af gummi i forhold til dæmpning af stød i spillernes 
ben samt boldens opspring og rul. 
 
Derfor er det en kærkommen opfindelse, Sandmaster nu er ude med. 
 

Kun leje, ikke køb 
 
Virksomheden, der ejes af to tyske brødre, har i mange år arbejdet med rensning 
af sand på idrætsbaner og lignende. For fem år siden tog den fat på at rense 
fodboldbaner af kunstgræs med den nuværende metode, som er under stadig 
udvikling. 
 
 

”  
Lastbil og maskiner kan ikke købes. I alt, hvad 
Sandmaster foretager sig, laver virksomheden selv 
arbejdet, og man køber firmaet til det. 
                  ”  
 
 
Sandmasters salgsdirektør, tyskeren Josef Langenwalter, oplyser, at 
virksomheden har kunder i mange lande, for eksempel i Tyskland, Holland,  
England og Sverige. 
 
Endnu bruger ingen klubber i Danmark metoden med vådrengøring af 
kunstbaner, og først nu er Sandmaster ude for at vise metoden i her i landet, 
først i Valby i København og efter Aarhus i Silkeborg. 
 
  
 

  
 



 

På Riisvangen 
 
Folkene fra Sandmaster viste deres færdigheder på Aarhus Fremads bane på 
Riisvangen. 
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Så har vaskemaskinen været der. Det ses tydeligt på den lidt mørkere stribe i kunstgræsset. 
Foto: Hans Petersen 
 
 
 
Leif Gjørtz Christensen, formand for VSK, var en af dem, der så med og fandt 
muligheder: 
 
- Det her kan vi bruge i Aarhus. Hvis klubberne går sammen, eller Aarhus 
Kommune vil være med og måske betale, kan alle baner i Aarhus blive vasket i 
forlængelse af hinanden, og derved kan vi spare mange penge. Tilmed holder 
banerne længere, så der bliver et længere spænd imellem, at klubberne skal 
bruge og kommunen skal bevilge penge til nye baner, siger han. 

  
 
 
 
 
 
 



  
 

Tydeligt resultat 
 
På Riisvangen sås et tydeligt resultat, ikke alene i maskinen, der samlede affald, 
granulat, mikroplast og afrevne plasticstrå op, men også på banens kvalitet. 
 
- Nogle områder på fodboldbaner bliver stressede, fordi de bliver brugt mere end 
andre. Det gælder for eksempel straffesparkfeltet, hvor græs og granulat bliver 
meget komprimeret, fordi området bliver betrådt mest. Det kræver ekstra 
behandling, og det ville være godt, hvis trænere og spillere tog hensyn til det, 
siger direktør Vagn Hansen fra Sandmaster. 
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Direktør Vagn Hansen (til venstre) og international salgsdirektør Josef Langenwalter fra 
Tyskland med prøver på vandet fra banen før og efter rensning. Foto: Hans Petersen 
 
Han siger også, at nogle klubber tror, at baner af kunstgræs ikke skal passes, 
men det er helt forkert. Mindst en gang om ugen skal de køres over for at fjerne 
affald samt for at rippe op i de nedtrådte græsstrå. Ligesom hos Lyseng ligger 
græsstråene på Fremads bane totalt ned. Der er mere tale om noget, der ligner 
et tæppe hjemme i stuen, end et græstæppe, dog med den forskel, at en 
gummipad under græsset sikrer affjedring og absorberer stød. 



 
Robot på vej 
 
- Baner kræver behandling mindst en gang om ugen foruden en årlig vask. Men 
vi har en god nyhed på vej: Vi er ved at udvikle en robot, som både kan samle 
affald og rippe op i græsset. På en normal bane vil det tage fire timer, siger Vagn 
Hansen. 
 

4 
Her er hvad maskinen samlede op på den korte strækning, hvor dens funktion blev vist. Affald, 
granulat og knækkede græsstrå af plastic. Foto: Hans Petersen 
 
 
Sandmaster siger, at spredningen af mikroplast fra kunstgræsbaner edbringes 
betydeligt med deres vaskemetode. Problemet med mikroplasten er, at den 
havner i naturen via regnvand og drænvand. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Firmaet og banerne 

 

      
• Det tyske firma Sandmaster har en dansk afdeling i Karlsunde. Det har 

specialiseret sig i at rense sand og lignende ved idrætsbaner. Sandmaster 
sælger ikke maskinerne, men udfører arbejdet selv mod betaling. Det har 
kunder i mange europæiske lande. 

 
• Siden de to første fodboldbaner af kunstgræs blev lavet i Aarhus i 2005 

hos Idrætshøjskolen og AGF er mange baner kommet til i Aarhus og 
omegnskommunerne, og syv nye baner er på vej i århusianske klubber. 
Både Idrætshøjskolen og AGF har skiftet græsset på den føste bane. AGF 
har netop lagt et nyt græstæppe på, så det er tredje tæppe på denne bane. 

 
 
 
 
Med vådrengøring bindes partiklerne af vaskevandet, og det snavsede vand 
suges op og opsamles i en tank. Herfra ledes det over i et system af filtre. 
Sandmaster oplyser, at laboratorieundersøgelser viser, at 99,9 procent af 
mikroplastpartiklerne fjernes ved filtreringen, og så kan vandet ledes ud i afløbet, 
mens partiklerne deponeres. 
 
Undersøgelserne er lavet af Svenska Miljøinstitutet. 
 
Undersøgelser dér af vaskevand fra kunstgræsbaner har vist en høj 
koncentration af mikroorganismer, men regelmæssig vådrengøring fjerner de 
urenheder, som skaber betingelser for vækst af mikroorganismer. 
 
Det svenske miljøinstitut har konkluderet, at vask med Sandmasters metoder er 
effektivt til at begrænse spredningen af mikropartikler og kemikalier fra banerne. 
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