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• Hälsoaspekter för spelare, funktionärer och planskötare

• Spridning av mikroplaster via dränvatten och granulat

• Spridning av granulat via spelare, maskiner och vinterhållning

• Har miljöfrågorna blivit en fråga om drift och underhåll?

Aktuella frågeställningar





FIFA

FIFA har kommit med ett uttalande från deras 

medicinska expertis som understryker detta och 

som säger att det inte finns någon forskning i 

världen som visar att konstgräs/granulat skulle 

vara farligt för spelare.

Konstgräs och hälsa 







Tillståndsplikt



Allmänna frågor

Anläggningens namn

När anlades konstgräsplanen

Konstgräsleverantörens namn

Hur lång är garantitiden

Konstgräsets namn

Har konstgräset ett certifikat (svenskt eller nordiskt)

Finns leverantörens skötselpärm tillgänglig på 

anläggningen

Stråhöjd i mm

Vilken typ av granulat

Granulatifyllnad i mm

Sandifyllnad i mm

Hur mycket granulat fylls på årligen

Hur ofta mäts granulathöjden på planen

Skötselfrågor

Har planskötarna rätt utbildning

Hur många timmar per år används planen

Vad används för skötselutrustning och maskiner

Hur ofta borstas planen i tim/vecka

Hur ofta harvas planen

Övrig planskötsel 

Används planen på vintern

Saltas planen på vintern

Snöplogas planen

Är plog och maskin godkänd av leverantören

Finns tillräckligt stora, dränerade och hårdgjorda 

ytor för att lägg snön på

Förslag till miljöchecklista



Frågeställningar vid okulär besiktning

Finns

- gammalt granulat liggande utanför anläggningen, utanför stängsel mm?

det granulat gammalt granulat inne på anläggningen men utanför planen?

- granulat liggande gångar/stigar mellan planen och omklädningsrummen?

- det granulat i omklädningsrum och duschar?

- det dagvattenbrunnar runt planen?

- det behov att sätta in dagvattenfilter i brunnarna för att fånga upp hela    
granulatkorn?

- det träd och buskar i närheten av planen, hur tar man i så fall hand om   
höstlöven?

- det tillräckligt stora ytor för snöupplägg, helst med asfalterade och väl 
dränerade ytor.

- stängsel runt planen?

Var finns utloppen från planens dräneringar (grund/ytvatten)?

Går det att minimera antalet in- och utgångar till planen och sätta upp enklare 

miljöstationer, för att undvika att granulatet följer med spelare, planskötare och 

maskiner.

Informera spelare och ledare om allt ni gör.

Tanken med denna checklista är att göra ett åtgärdsprogram för varje plan som 

finns i kommunen samt i samverkan komma fram till lösningar på kort och lång 

sikt.

Förslag till miljöchecklista





Naturvårdsverkets 

beställargrupp



Skötsel av konstgräsplaner

Växjöprojektet

https://vimeo.com/320734907


Kalmarprojektet

Fredrik Regnell, ecoloop



Kalmarprojektet



PROJEKTET I KORTHET

Kalmarprojektet

Fredrik Regnell, ecoloop



Kalmarprojektet

Fredrik Regnell, ecoloop



Kalmarprojektet

Skötsel Bergaviks IP

Spelarens ansvar

https://www.youtube.com/watch?v=tYMHpU4i7Kg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=b2RbEseX2HU&feature=youtu.be


Kompaktering av konstgräsplaner

Harven är ett viktigt verktyg för att motverka kompaktering



Kompaktering av konstgräsplaner



Simon Magnusson, LTU ecoloop



Simon Magnusson, LTU ecoloop



Konstgräs utan fyllning





• Gummigranulat som hamnar utanför planen ska 

återföras. 

• Planera så det finns ytor, gärna asfalterade, där vi 

kan lägga snön från konstgräsplanen. 

• Efter tining kan granulatet återföras till planen igen. 

• En grusyta som täcks med markduk, eller en uttjänt 

konstgräsmatta kan vara ett alternativ till asfalt

SvFF rekommenderar



Samtliga konstgräsplaner bör ha slutna plan- och 
ytvattendräneringar för framtida eventuella reningsverk.

SvFF rekommenderar



Försök få spelarna att borsta av granulaten på en 

särskild plats där det kan samlas ihop och sedan 

återföras till planen



Förslag till miljöstationer



Dräneringsbrunnar med filterinsats

I dagvattenbrunnar bör det finnas filter för att fånga 
upp granulat som kommit ner i dräneringssystemet. 

SvFF rekommenderar



RENINGSVERK

SvFF rekommenderar
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