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Kunstgræs Problemet og løsningen
Udbredelsen af kunstgræs er stigende og
har over en årrække vist stærke væksttal. 
Kunstgræsbanerne er nemlig populære, da de 
gør det muligt at udøve udendørssport uanset 
klimaet – og bidrager til bedre sundhed, 
velvære og sociale relationer. 

Men også miljømæssigt byder 
kunstgræsbaner på store fordele, idet de ikke 
kræver slåning, gødning eller vanding. Først 
når banen er udtjent efter 8-12 år opstår 
problemet, idet korrekt recycling af banen er 
nødvendig for at undgå væsentlige negative 
konsekvenser for miljøet.

Ofte er bortskaffelsen sket i form af deponi 
eller afbrænding, hvor det sidste resulterer i 
en udledning på mere end 400 tons CO2 for 
en fuld fodboldbane.

Men Re-Match kan som den eneste
recycler omdanne denne affaldsstrøm til en 
økonomisk bæredygtig forretning, der skaber 
arbejdspladser og vækst – samtidig med at 
forbruget af nye råvarer og udledningen af 
CO2 mindskes.

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



Re-Match
fabrikken

HI-Park, Herning, Danmark



Attraktiv forretningsmodel

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

Når Re-Match har haft en bane igennem genindvindingsprocessen, kan de rene slutprodukter anvendes i nye kunstgræsbaner eller til
andre formål på lige fod med nyt materiale. Re-Match har indtægter fra både at modtage udtjente baner og fra salg af slutprodukter.



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)1En kunstgræsbane holder til brug i 8-12 år. Herefter skal den bortskaffes og som oftest erstattes. Det 
gør vores marked særdeles forudsigeligt og transparent, idet de historiske data om anlagte baner giver 
indsigt i det fremtidige behov for bortskaffelse og anlæg af nye baner.

I 2020 blev der for eksempel anlagt 42.000 nye baner. 
Det betyder, at der i 2030 skal bortskaffes et tilsvarende antal. 
Da antallet af anlagte baner fortsat stiger, forventes 
Efterspørgslen efter rene, recyclede produkter 
at følge med.



Ledelse

Noter: 1) Nordic Alpha Partners; 2) Vækstfonden

Laurits Bach Sørensen
Formand (NAP1)   



Turf Facts

Vigtigste faktorer 
for etablering af 
kunstgræsbaner 

I 2020 blev omkring 14.000 udtjente kunstgræsbaner taget op over hele verden og sendt til deponi eller 
forbrænding. Plastikindholdet alene svarer til 19,5 mia. plastikposer.

Når Re-Match recycler en kunstgræsbane, så spares miljøet fra 250 tons affald. 

Hver ny Re-Match fabrik vil kunne recycle 250 baner per år

Når Re-Match recycler en kunstgræsbane, så spares miljøet for hvad der svarer 400 tons CO2 – sammenlignet 
med hvis banen blev sendt til forbrænding. . 

Re-Match fabrikken i Herning har allerede recyclet mere end 111.000 tons materiale, hvilket svarer til at miljøet 
er blevet sparet for ~495 mill. plastikposer og ~178.000 tons CO2 (set i forhold til forbrænding)



Turf Facts

Vigtigste faktorer 
for etablering af 
kunstgræsbaner 

I gennemsnit indeholder en kunstgræsbane plastikfibre svarende til 1,4 mill. plastikposer. 

Hver ny Re-Match fabrik kan recycle plastik fra kunstgræsbaner svarende til næsten 400 mill. plastikposer –
eller 42% af det årlige danske forbrug (af plastikposer).

Ifølge Re-Matchs beregninger vil 24 fuldt operationelle recyclingfabrikker kunne skabe mere end 850 
fuldtidsstillinger og spare miljøet for 2,1 mill. tons CO2 hvert år - og for spildte plastikfibre for hvad der svarer 
til ~6.9 mia. plastikposer1.

1:Tallene baserer sig på den årlige input- og outputkapacitet for Herning-fabrikken og de nye fabrikker, der har adskillelsesgrader på henholdsvis 80% og 95%. 250 tons kunstgræs skønnes at udlede 417,8 tons CO2, hvis det 
forbrændes. Antallet af plastikposer fremkommer, hvis man antager, at en bane består af 6% fibre og en plastpose vejer 10,75 gram



Slutprodukter

Sand GræsfiberSBR infill Backing



Kontakt
Re-Match A/S
HI-Park 415

7400 Herning
Danmark

Tel: +45 77 34 67 34
E-mail: info@re-match.com


