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Rapport från utredningstjänsten 

IFYLLNADSMATERIAL (INFILL) SOM ANVÄNDS I KONSTGRÄS-
FOTBOLLSPLANER 

Uppdragsgivaren har inkommit med följande frågeställningar om kostnader och 

miljöpåverkan av olika typer av ifyllnadsmaterial (infill) som används i konst-

gräsfotbollsplaner i Sverige. 

– Vad bedöms snittkostnaden vara för en kommun när man ska investera i en ny 

konstgräsplan för fotboll och hur skiljer sig kostnaderna mellan val av olika 

ifyllnadsmaterial? 

o Kostnad för inköp av material 

o Kostnad för anläggning av spelytan 

o Kostnad för underhåll (exempelvis vardaglig skötsel, snöröjning mm) 

 

– Hur länge bedömer kommunerna att man kan använda en konstgräsplan, och 

hur skiljer det sig i livslängd beroende på vilket ifyllnadsmaterial de väljer? 

 

– Hur skiljer sig de olika materialens miljö- och klimatpåverkan åt sett ur ett 

livscykelperspektiv, alltså när hänsyn tas till produktion/tillverkning/od-

ling/framställan, transport, kemikaliebehandling, bevattning, ianspråktagande 

av odlingsmark och andra resurser samt materialens livslängd? Jämför då mel-

lan ifyllnadsmaterial som består av följande material: SBR-gummi (återvunnet 

däckgummi), EPDM och TPE gummi, Kork, GROT, Sockerrör, Olivkärnor, 

Valnötsskal, Endast sand Infillfri 

 

– Vilka övriga samhällsekonomiska kostnader finns det förknippat med de olika 

materialen? Skiljer det sig något åt vad gäller exempelvis spelarskador och 

försäkringskostnader mellan de olika materialen? 

 

– Vilka faktiska forskningsbelägg finns det som kan påvisa att SBR-gummi har 

en negativ påverkan på miljön samt på de som idrottar på konstgräsplaner 

som har SBR-gummi som ifyllnadsmaterial? 
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Sammanfattning 

Konstgräs och olika typer av ifyllnadsmaterial är något som diskuterats och stu-

derats mycket under de senaste decennierna. Konstgräs läggs på fler och fler fot-

bollsplaner runt om i landet eftersom det öppnar möjligheter för en längre spelsä-

song än naturgräs. I merparten av konstgräsmattorna används olika typer av ifyll-

nadsmaterial för att få de konstgjorda grässtråna att stå upp i mattan. Tradition-

ella fyllnadsmaterial är ofta tillverkade av olika former av plast och gummi-

material. Ett av de vanligaste materialen SBR tillverkas av återvunna bildäck. 

Under senare år har läckage av ifyllnadsmaterial från konstgräsplaner pekats ut 

som en stor källa till läckage av mikroplaster till miljön. Läckagets storlek är 

dock inte helt klart och åtgärder kan sättas in för att minska läckaget. Sedan frå-

gan om mikroplaster aktualiserades har flera kommuner på försök anlagt dels 

planer med alternativa fyllnadsmaterial till gummigranulat och dels planer helt 

utan granulat. Naturmaterialen har hittills inte visat sig lika bra som de syntetiska 

materialen ur ett spel- och underhållsperspektiv. Naturmaterialen ser ut att fun-

gera bra på sydligare breddgrader men sämre här i norden, på grund av kyla, 

regnmängder och snöskottning. Flera kommuner som har anlagt konstgräsplaner 

med t ex kokos eller kork har tagit bort dessa planer och ersatt dem med gummi-

granulat för att uppnå rätt funktionalitet. 

Kostnaden för att anlägga en konstgräsplan varierar beroende på vilken standard 

planen ska uppnå samt vilka material, underlag och kringåtgärder som utförs. 

Vanligen tycks totalkostnaden uppgå till mellan cirka 3,5–10,5 miljoner. Mindre 

5-manna och 7-manna planer för breddspel är mindre kostsamma att anlägga än 

11-mannaplaner för elitspel. I en beräkningsmodell från Stockholms stad (2014) 

användes följande schablonkostnader: 

- Kostnaden för konstgräs med ifyllnad och sviktpad: 

o för breddfotboll cirka 300 kr/kvm  

o för FIFA 2 Star (elitfotboll) cirka 450 kr/kvm.  

- För markarbeten beroende på stabiliseringsåtgärder beräknas kostnaden 

till 400–600 kr/kvm,  

- För värmepist vid elitfotboll 1,0–1,5 mnkr.  

- Planbelysning (olika krav på luxtal beroende på divisionsspel) med 4–8 

fackverksmaster med armaturer 1,0–2,0 mnkr. Planbelysning på elitare-

nor för fotboll innebär kostnader på minst 5–6 mnkr.  

- Stängsel/nät/hängräcke 0,5 mnkr.  

- Asfaltering av angöringsväg, asfaltsram kring bollplan, uppställningsytor 

för målställningar samt markyta för snöupplag och eventuell parkerings-

yta 0,5–0,8 mnkr.  

- Utrustning som målställningar, avbytarbås, resultattavla, skötselredskap 

m.m. 0,5 mnkr.  
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- Konsultkostnader för projektering, bygglov etc. 0,7–1,3 mnkr.1 

Kostnaden för att underhålla en konstgräsplan styrs av en rad faktorer. Behovet 

av underhåll varierar efter hur ofta konstgräsmattorna utnyttjas och vilka utö-

varna är. Vuxna spelare orsakar mer slitskador än vad barn och ungdomar gör. 

Kostnaden för underhåll av konstgräs är vanligen högre än för naturgräsplaner, 

men man bör ta hänsyn till kostnaden per speltimme på respektive underlag vil-

ket skiljer sig mellan naturgräs och konstgräs. Speltiden på en naturgräsplan upp-

skattas vanligen till runt 300 timmar/år, medan speltiden på en konstgräsplan ofta 

uppskattas till cirka 1 500 timmar/år i en småstad med låg belägringsgrad, och 

2 500–3 000 timmar/år i en storstad med hög belägringsgrad. 

Den ungefärliga livslängden på en konstgräsplan är omkring 15 år. Om underhål-

let försummas eller inte sköts på rätt sätt förkortas konstgräsets livslängd. Livs-

längden för en konstgräsplan med elitstatus är dock betydligt kortare och bedöms 

till cirka 3–5 år. Det är dock relativt vanligt att konstgräs som inte längre håller 

för elitspel återanvänds på konstgräsplaner för breddspel.  

Granulat i konstgräsplaner innebär miljörisker. Dels eftersom mikroplaster inte 

bryts ned naturligt utan sprids och ansamlas i miljön, dels eftersom olika typer av 

granulat kan innehålla farliga ämnen. Det finns inga säkra siffror på hur stora 

mängder granulat som årligen sprids från konstgräsplaner till den omgivande mil-

jön i Sverige. Beräkningarna varierar mellan olika studier. Trots att siffrorna är 

osäkra konstaterar Naturvårdsverket att stora mängder granulat försvinner från 

konstgräsplaner varje år och att en del av detta svinn sprids till miljön. Spridning 

av granulat från konstgräsplaner har därför identifierats som en viktig källa till 

utsläpp av mikroplast i Sverige. När det gäller problemet med spridning av gra-

nulat till miljön finns ingen samlad information som visar på skillnader i risken 

för spridning beroende på vilken typ av granulat som används. De olika typerna 

av granulat betraktas därför i Naturvårdsverkets vägledning som likvärdiga när 

det gäller risken för spridning av mikroplaster till miljön. 

Det saknas tydliga forskningsbelägg som påvisar att SBR-gummi på konstgräs-

planer har en negativ påverkan på hälsa. Enligt Kemikalieinspektionen finns det 

inga studier som visat att det är skadligt för hälsan att vistas på konstgräsplaner 

eller lekplatser med granulat. Däremot kan granulat i konstgräsplaner och fall-

skydd vara en källa till en ökad total förekomst av särskilt farliga ämnen i sam-

hället som på sikt kan skada människors hälsa. Den europeiska kemikaliemyn-

digheten ECHA har utvärderat hälsoriskerna för personer som vistas på konst-

gräsplaner med återvunnet gummigranulat. I sin utvärdering kom ECHA fram till 

att anledningen till oro är mycket låg när det gäller exponeringen för de ämnen 

som studerats. Det finns dock kunskapsluckor i underlaget, till exempel när det 

gäller vilka ämnen och halter som förekommer i granulat. Därför rekommenderar 

 

1 Ibid. 
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ECHA att personer som använder konstgräsplaner, både inomhus och utomhus, 

bör vidta vissa hygienåtgärder, till exempel: undvika att få granulat i munnen; 

borsta bort granulat från kläder och skor för att slippa få med granulat hem, samt 

tvätta händerna efter att ha varit på planen. 

Andra risker som ibland diskuteras vad gäller konstgräs är en ökad skaderisk 

jämfört med naturgräs. Det finns även rapporter om att infillsfria konstgräs och 

konstgräs med oprövade infillmaterial ofta är hala underlag som hindrar bra spel 

och ökar risken för olyckor.  

 

Inledning 

I denna rapport beskriver utredningstjänsten kostnader och miljöpåverkan av 

olika typer av ifyllnadsmaterial (infill) som används i konstgräsfotbollsplaner i 

Sverige utifrån en rad olika underlag. Det finns ett stort antal publikationer, upp-

satser, forskningsrapporter och rapporter från tillverkare som rör konstgräs, olika 

typer av ifyllnadsmaterial och de risker för miljö- och hälsa som är kopplade till 

dessa. I vissa delar har det dock varit svår att hitta jämförande underlag varvid 

exempel i stället ges. Sedan 2017 finansierar Naturvårdsverket en beställargrupp 

för att minska miljö- och hälsopåverkan från konstgräsplaner (Bekogr). På Natur-

vårdsverkets2 och beställargruppens3 webbplatser finns mer information om 

konstgräs.  

 

Konstgräsplaner 

Gräsytor tillverkade av plast kallas konstgräs. Konstgräs används bland annat på 

fotbollsplaner, sportarenor, lekplatser, skolgårdar, i rondeller och på golfbanor. I 

Sverige finns det cirka 1 200 konstgräsplaner och flera nya planer byggs varje år. 

Fördelen med konstgräs är att det är tåligare än naturligt gräs. Konstgräsplaner är 

inte lika väderkänsliga och kan användas betydligt fler timmar i veckan och flera 

veckor på året än planer med naturgräs. Konstgräsplaner har vanligtvis anlagts 

genom markarbeten med olika sorters grus som täckts med en elastisk matta 

(pad) på vilken själva konstgräset vilar. Konstgrässtråna kan vara utformade på 

olika sätt och bestå av polyeten, nylon eller en blandning av dessa. Stödmaterialet 

 

2 Naturvårdsverket, Anläggning, underhåll och skötsel av konstgräsplaner, information på webb-

plat, https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Plast-och-mikro-

plast/Konstgrasplaner/  
3 Beställargruppen för konstgräs webbplats, https://bekogr.se/  

https://www.naturvardsverket.se/bestallargrupp-konstgrasplaner
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Plast-och-mikroplast/Konstgrasplaner/Konstgrasplaners-miljopaverkan/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Plast-och-mikroplast/Konstgrasplaner/Konstgrasplaners-miljopaverkan/
https://www.naturvardsverket.se/bestallargrupp-konstgrasplaner
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Plast-och-mikroplast/Konstgrasplaner/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Plast-och-mikroplast/Konstgrasplaner/
https://bekogr.se/
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i konstgräsmattan i vilket gräset är fäst består av polypropen, polyamid, polyole-

finer och/eller polyuretan4. För att konstgräsplanen ska få rätt svikt och gräset ska 

hållas upprätt tillförs fyllnadsmedel (infill), oftast i form av granulat.  

Sedan frågan om mikroplaster aktualiserades har flera kommuner på försök an-

lagt dels planer med alternativa fyllnadsmaterial till gummigranulat och dels pla-

ner helt utan granulat. Som alternativa fyllnadsmaterial finns på marknaden dels 

naturmaterial som kokos och kork (produktnamn GeoFill) och dels bioplast-

material tillverkat av rester från sockerrör (produktnamn BioFill). BioFill är cer-

tifierat som 100% biologiskt nedbrytbart och kan återvinnas till bland annat nytt 

ifyllnadsgranulat. Hur snabbt materialet bryts ner i naturliga mark- och vattensy-

stem behöver dock verifieras.5 Naturmaterialen har hittills inte visat sig lika bra 

som de syntetiska materialen ur ett spel- och underhållsperspektiv. Naturmateri-

alen ser ut att fungera bra på sydligare breddgrader men sämre här i norden, på 

grund av kyla, regnmängder och snöskottning. Flera kommuner som har anlagt 

konstgräsplaner med t ex kokos eller kork har tagit bort dessa planer och ersatt 

dem med gummigranulat för att uppnå rätt funktionalitet.6   

Nedan beskrivs några olika typer av fyllnadsmaterial kortfattat. 

SBR-granulat 

SBR-granulat (styren-butadien gummi), som även kallas gummigranulat, tillver-

kas från återvunna bil- och maskindäck, vilket kan ses som positivt ur ett resurs- 

och klimatperspektiv. Granulatet är svart till färgen och i dagsläget är SBR det 

vanligaste och billigaste fyllnadsmaterialet. Användningen av gummigranulat på 

utomhusytor har ökat kraftigt sedan tredje generationens konstgräsplaner introdu-

cerades omkring år 1995, p.g.a. dess goda spelegenskaper för främst fotboll. I nu-

läget är SBR det vanligaste fyllnadsmaterialet i konstgräsplaner pga. sitt pris och 

egenskaper och används i nuläget på cirka 60 procent av alla konstgräsplaner i 

Sverige.7.8  

 

4 Goodpoint (2016) Fallskyddsgummi och konstgräs – en kunskapssammanställning, https://edok-

meetings.stockholm.se/welcome-sv/namnder-styrelser/fastighetsnamnden/mote-2018-10-

16/agenda/bilaga-7-rapport-goodpoint-20160311finalpdf?downloadMode=open  
5 Krång, Anna-Sara m.fl. (2019) 
6 Malmö stad, Fritidsförvaltningen (2020), Utveckling av fotbollsplaner i Malmö, https://moten-

medborgarportal.malmo.se/welcome-sv/namnder-styrelser/fritidsnamnden/mote-2020-04-

08/agenda/rapport-utveckling-av-fotbollsplaner-i-malmo-pdf-1?downloadMode=open  
7 Wallberg, P., Keiter, S., Juhl Andersen, T. & Nordenadler, M. (2016). Däckmaterial i konstgräs-

planer. Rapport. Sweco Environment AB. https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-

samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2016/giftfria-resurser/litt-studie-dackmaterial-

konstgrasplaner.pdf  
8 Krång, Anna-Sara m.fl. (2019) Sammanställning av kunskap och åtgärdsförslag för att minska 

spridning av mikroplast från konstgräsplaner och andra utomhusanläggningar för idrott och lek, 

Svenska miljöinstitutet IVL, Nr C359  Mars 2019 https://www.ivl.se/down-

load/18.57581b9b167ee95ab9919a1/1552466299144/C359.pdf  

https://edokmeetings.stockholm.se/welcome-sv/namnder-styrelser/fastighetsnamnden/mote-2018-10-16/agenda/bilaga-7-rapport-goodpoint-20160311finalpdf?downloadMode=open
https://edokmeetings.stockholm.se/welcome-sv/namnder-styrelser/fastighetsnamnden/mote-2018-10-16/agenda/bilaga-7-rapport-goodpoint-20160311finalpdf?downloadMode=open
https://edokmeetings.stockholm.se/welcome-sv/namnder-styrelser/fastighetsnamnden/mote-2018-10-16/agenda/bilaga-7-rapport-goodpoint-20160311finalpdf?downloadMode=open
https://motenmedborgarportal.malmo.se/welcome-sv/namnder-styrelser/fritidsnamnden/mote-2020-04-08/agenda/rapport-utveckling-av-fotbollsplaner-i-malmo-pdf-1?downloadMode=open
https://motenmedborgarportal.malmo.se/welcome-sv/namnder-styrelser/fritidsnamnden/mote-2020-04-08/agenda/rapport-utveckling-av-fotbollsplaner-i-malmo-pdf-1?downloadMode=open
https://motenmedborgarportal.malmo.se/welcome-sv/namnder-styrelser/fritidsnamnden/mote-2020-04-08/agenda/rapport-utveckling-av-fotbollsplaner-i-malmo-pdf-1?downloadMode=open
https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2016/giftfria-resurser/litt-studie-dackmaterial-konstgrasplaner.pdf
https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2016/giftfria-resurser/litt-studie-dackmaterial-konstgrasplaner.pdf
https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2016/giftfria-resurser/litt-studie-dackmaterial-konstgrasplaner.pdf
https://www.ivl.se/download/18.57581b9b167ee95ab9919a1/1552466299144/C359.pdf
https://www.ivl.se/download/18.57581b9b167ee95ab9919a1/1552466299144/C359.pdf
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EPDM-granulat 

Ett annat vanligt gummimaterial i konstgräsplaner är EPDM-granulat (eten-pro-

pen-dienmonomer) som är ett nytillverkat, vulkaniserat industrigummi med god 

UV-, värme-, och väderbeständighet.9  

TPE-granulat 

Det tredje vanligaste fyllnadsmaterialet i konstgräsplaner är TPE (termoplastiska 

elastomerer). TPE är en nytillverkad termoplast av naturgummi som inte genom-

gått vulkanisering, vilket gör materialet lättare att återvinna.10 TPE räknas ofta 

som snäppet miljövänligare än SBT och EPDM-gummit, men TPE-gummi är 

istället känsligare för slitage av UV-ljus och värme, vilket medför att det behövs 

ett kostsamt stabiliseringsmedel för att hålla ihop strukturen.11  

Organiska material 

Det finns även en flera olika typer av organiska fyllnadsmaterial till exempel av 

kork, bark, olivkärnor, sockerrör, valnötsskal och kokos. Användningen av orga-

niskt fyllnadsmaterial är än så länge begränsad i Sverige. Ibland är olika orga-

niska material blandade och i vissa fall är det organiska materialet blandat med 

ett oorganiskt material t.ex. SBR. Nedan beskrivs några organiska fyllnads-

material på marknaden kortfattat.  

Materialet ”eCork”, är ett granulat bestående av kork från korkek. Innan korken 

läggs ut på konstgräsplaner expanderas korken genom uppvärmning med vatten-

ånga. Expanderingen ger korken bättre egenskaper anpassade för slitaget som 

sker på konstgräsplaner. De förbättrade egenskaperna hos korken är bl.a. att den 

inte absorberar vatten vilket bidrar till att granulatet inte fryser till is och blir hårt, 

granulatet får också en förbättrad värmeledningsförmåga vilket betyder att 

materialet effektivare kan avleda värme. Enligt företaget Unisport, som arbetar 

med idrottsanläggningar och aktivitetsytor i Norden, har eCork bra spelegen-

skaper. 

Företaget Limonta sport tillverkat två granulat, ”Geo Plus” och ”Geo Infill 

Pro”, som är tillverkade av en blandning av olika organiska växtmaterial, fram 

för allt kork och kokosfiber. Genom att blanda in kokosfiber i korken motverkas 

problem med att korken flyter med vatten till lågpunkter i planen, vilket ofta kan 

vara ett problem med rena korkmaterial. Materialet är 100 procent nedbrytbart 

och fritt från giftiga ämnen. Materialet ska enligt Limonta sport ha minst lika bra 

 

9 Krång, Anna-Sara m.fl. (2019) 
10 Krång, Anna-Sara m.fl. (2019) 
11 TRC (2008) A review of the potential health and safety risk from synthetic turf fields containing 

crumb rubber infill. New York: New York City Department of Health and Mental Hygiene., 

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/eode/turf_report_05-08.pdf  

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/eode/turf_report_05-08.pdf
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egenskaper som gummigranulaten ur en sportutövares perspektiv.12 Priset ligger 

högre än SBR men lägre än TP och nytillverkad EPDM.13  

Ett annat fyllnadsmaterial gjort av kokosfiber är Geofill som tillverkas Italgreen 

vars amerikanska distributör är Shaw Sport Turf. Geofill finns i flertalet varian-

ter, varav vissa även innehåller icke organiska material: Geofill V (100 % orga-

niskt, kokos), Geofill N (blandning av kokos, kork och SBR), Geofill S (bland-

ning av kork och kokos) samt Geofill TP (blandning av kork, kokos och TPE). 

Vilken variant som används beror på klimatet där materialet ska användas.14 

Saltex BioFlex™ - miljöanpassat infill till granulatfria konstgräsplaner en belagd 

mineral som till 98 procent består av specialsand och är godkänt för både bredd 

och elitfotboll enligt FIFA Quality och Quality Pro. Egenvikten på Saltex 

BioFlex™ resulterar i drastiskt minskad spridning av infillet.15 Saltex BioFill® är 

tillverkat av 100 procent växtbaserade ifyllnadsgranulat. Granulatet utvinns av 

sockerrör och är biologiskt nedbrytbart. Granulatet tillverkas enligt tillverkaren 

koldioxidneutralt i en kontrollerad miljö och baseras på GMO-fritt förnybart rå-

material. Det uppfyller kraven i REACH-förordningen.16 Sockerrören kommer 

dock delvis från Thailand vilket gör att transportutsläppen har en större påverkan 

på miljön än produkter som redan finns i Sverige.17 

Inom ramen för det svenska projektet BioPitch, som bl.a. drivs av Sveaskog, 

RISE och Stockholms Fotbollförbund, testas ett utfyllnadsmaterial delvis baserat 

på Grot, dvs grenar och toppar som är en restprodukt inom skogsindustrin. Finan-

sieringen för projektet kommer bland annat från BioInnovation och Naturvårds-

verket. Inom ramen för projektet har Grot, Lignin och andra material blandats 

och testats. Några av de egenskaper som eftersträvas utöver miljökraven är 

styrka, elasticitet, UV-stabilitet och att materialet klarar fukt. Förhållandet 

Grot/Lignin/annan råvara är i det material som testas cirka 35/35/30. 18 Under 

 

12 Unisport, Granulat ifyllnadsmaterial till din konstgräsplan, information på webbplats  

https://www.unisport.com/sv/granulat-ifyllnadsmaterial-till-din-konstgrasplan (hämtad 21-03-10) 
13 Konstgras.se, information på webbplats, http://www.konstgras.se/Produkter__1053.html/ka-

tId/150302/lid/150311 (hämtad 21-03-10) 
14 Andersson, A. et al (2017), Jämförelse av alternativa fyllnadsmaterial till konstgräsplaner, 

Självständigt arbete i miljö‐ och vattenteknik 15 hp, 1TV017, Uppsala universitet, 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1105035/FULLTEXT01.pdf  
15 Unisport, Saltex BioFlex™, information på webbplats, https://www.unisport.com/sv/saltex-

bioflextm  
16 Unisport, Saltex BioFill® - ett fossilfritt konstgräsgranulat, information på webbplats, 

https://www.unisport.com/sv/saltex-biofill  
17 Vallentuna kommun, Svar på motion (MP) om konstgräs utan mikroplaster (KS 2019.186) 

https://dok.vallentuna.se/file/demokrati%2Fsammantr%C3%A4deshandlingar%2F2020%2Fkom-

munstyrelsen%2F2020-03-16%2F16%20Svar%20p%C3%A5%20mot-

ion%20%28MP%29%20om%20konstgr%C3%A4s%20utan%20mikroplaster.pdf  
18 Slutrapport Förstudie BioPitch Stockholm april 2019, https://bekogr.se/wp-content/uplo-

ads/2018/12/Slutrapport-Förstudie-BioPitch_190430.pdf  

https://www.unisport.com/sv/granulat-ifyllnadsmaterial-till-din-konstgrasplan
http://www.konstgras.se/Produkter__1053.html/katId/150302/lid/150311
http://www.konstgras.se/Produkter__1053.html/katId/150302/lid/150311
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1105035/FULLTEXT01.pdf
https://www.unisport.com/sv/saltex-bioflextm
https://www.unisport.com/sv/saltex-bioflextm
https://www.unisport.com/sv/saltex-biofill
https://dok.vallentuna.se/file/demokrati%2Fsammantr%C3%A4deshandlingar%2F2020%2Fkommunstyrelsen%2F2020-03-16%2F16%20Svar%20p%C3%A5%20motion%20%28MP%29%20om%20konstgr%C3%A4s%20utan%20mikroplaster.pdf
https://dok.vallentuna.se/file/demokrati%2Fsammantr%C3%A4deshandlingar%2F2020%2Fkommunstyrelsen%2F2020-03-16%2F16%20Svar%20p%C3%A5%20motion%20%28MP%29%20om%20konstgr%C3%A4s%20utan%20mikroplaster.pdf
https://dok.vallentuna.se/file/demokrati%2Fsammantr%C3%A4deshandlingar%2F2020%2Fkommunstyrelsen%2F2020-03-16%2F16%20Svar%20p%C3%A5%20motion%20%28MP%29%20om%20konstgr%C3%A4s%20utan%20mikroplaster.pdf
https://bekogr.se/wp-content/uploads/2018/12/Slutrapport-Förstudie-BioPitch_190430.pdf
https://bekogr.se/wp-content/uploads/2018/12/Slutrapport-Förstudie-BioPitch_190430.pdf
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2020 inledes även tester med sågspån/lignin/bindemedel eftersom man i projektet 

tror att sågspån kan vara enklare än Grot.19 

Det finns även konstgräs på marknaden som fungerar utan gummigranulat. Ett 

exempel är Tarkett Sports Fieldturf Purefield Ultra HD, som är ett granulatfritt 

konstgräs.20 Granulatfria konstgräs har ofta sand i botten för att ge stabilitet åt 

mattan men det finns också system helt utan sand. För att granulatfria mattor ska 

efterlikna ett så kallat 3G system med granulat och sand behövs större mängd 

stråfibrer i mattan. Stråvikten i konstgräsmattor med lång stråhöjd bör vara cirka 

2,4–3,5 gånger högre i granulatfria konstgräsmattor än i mattor med granulat. To-

talt behövs ungefär dubbla mängden stråfiber (polyetylen) jämfört med matta 

med infill. Granulatfira system har installerats på flera platser i Sverige och 

Norge.21  

 

Kostnader för anläggande av konstgräs 

Utredningstjänsten har inte kunnat finna någon övergripande sammanställning av 

kostnaderna för nyligen anlagda fullstora konstgräsplaner. Däremot finns vissa 

äldre underlag och uppgifter om enstaka upphandlingar under de senast åren 

vilka redovisas nedan. De underlag vi kunnat finna indikerar att kostnaden för 

konstgräsplan, exklusive toppskikt och dränering, troligen ligger inom intervallet 

3,4–10,5 miljoner kronor, men utredningstjänsten har även sett kostnader kring 

15 miljoner kronor.22 Mindre planer, t.ex. 5-manna och 7-manna planer är vanli-

gen mindre kostsamma är en 11-mannaplaner, delvis på grund av storleken men 

även eftersom mindre planer ofta inte behöver uppfylla kraven för elitspel. Vad 

gäller konstgrässystem för elitplaner (planer anlagda för tävlingsspel i Allsvens-

kan, Damallsvenskan samt Superettan) ska dessa följa FIFA:s testkriterier för 

 

19 RISE, Stockholms fotbollsförbund m.fl, (2019), Slutrapport Förstudie BioPitch_190430., rap-

portering till Naturvårdsverket, https://bekogr.se/wp-content/uploads/2018/12/Slutrapport-Förstu-

die-BioPitch_190430.pdf  samt Sveaskog, Sveaskog utvecklar alternativ till plastfyllning för 

konstgräsplaner, pressmeddelande 2018, https://www.sveaskog.se/press-och-nyheter/nyheter-

och-pressmeddelanden/2018/sveaskog-utvecklar-alternativ-till-plastfyllning-for-konstgrasplaner/     
20 Trafik & fritid, Konstgräs, information på webbplats, https://trafik-fritid.se/konstgras/   

FieldTurf, PureField Ultra, broschyr, https://trafik-fritid.se/wp-content/uploads/2018/10/PureFi-

eldBrochure_2018.pdf  samt FieldTurf https://fieldturf.com/en/ (hämtade 21-03-10) 
21 Trafik-Fritid 2018. Granulatfritt konstgräs. https://trafik-fritid.se/konstgras/  samt  

Magnusson, S. (2020), Systemanalys av konstgräs med och utan infill. Fallstudie Oslo, Luleå 

tekniska universitet http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1447133/FULLTEXT02.pdf  
22 Stockholm stad, Fastighetskontoret, Idrottsförvaltningen (2011), Anläggande av 11-manna konst-

gräsplan på Ängby Södra bollplan. Genomförandebeslut, http://docplayer.se/32348299-Anlagg-

ande-av-11-manna-konstgrasplan-pa-angby-sodra-bollplan-genomforandebeslut.html samt Svt 

Nyheter (2020-10-13), Slut på grusiga skrubbsår på fotbollsträningen, https://www.svt.se/ny-

heter/lokalt/stockholm/slut-pa-grusiga-skrubbsar-pa-fotbollstraningen samt Stockholm stad Id-

rottsförvaltningen (2014), Kostnadsutveckling för konstgräsplaner https://insynsve-

rige.se/documentHandler.ashx?did=1756982  

https://bekogr.se/wp-content/uploads/2018/12/Slutrapport-Förstudie-BioPitch_190430.pdf
https://bekogr.se/wp-content/uploads/2018/12/Slutrapport-Förstudie-BioPitch_190430.pdf
https://www.sveaskog.se/press-och-nyheter/nyheter-och-pressmeddelanden/2018/sveaskog-utvecklar-alternativ-till-plastfyllning-for-konstgrasplaner/
https://www.sveaskog.se/press-och-nyheter/nyheter-och-pressmeddelanden/2018/sveaskog-utvecklar-alternativ-till-plastfyllning-for-konstgrasplaner/
https://trafik-fritid.se/konstgras/
https://trafik-fritid.se/wp-content/uploads/2018/10/PureFieldBrochure_2018.pdf
https://trafik-fritid.se/wp-content/uploads/2018/10/PureFieldBrochure_2018.pdf
https://fieldturf.com/en/
https://trafik-fritid.se/konstgras/
http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1447133/FULLTEXT02.pdf
http://docplayer.se/32348299-Anlaggande-av-11-manna-konstgrasplan-pa-angby-sodra-bollplan-genomforandebeslut.html
http://docplayer.se/32348299-Anlaggande-av-11-manna-konstgrasplan-pa-angby-sodra-bollplan-genomforandebeslut.html
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/slut-pa-grusiga-skrubbsar-pa-fotbollstraningen
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/slut-pa-grusiga-skrubbsar-pa-fotbollstraningen
https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1756982
https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1756982
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FIFA 2 Star. Vad gäller breddplaner rekommenderar SvFF att dessa konstgrässy-

stem testas enligt de nordiska normerna, detta gäller både laboratorietester och 

fälttester samt att man som anläggningsägare erhåller ett nordiskt certifikat. SvFF 

rekommenderar att konstgrässystemet testas efter läggning samt innan garantiti-

dens utgång. Merparten av de konstgräsplaner som anlagts under senare år som 

utredningstjänsten kunnat finna en budget för tycks ha en totalkostnad runt 10 

miljoner kronor. Det stora kostnadsspannet beror till stor del av vilken kvalitet 

som skall uppnås vid anläggningen. När det gäller konstgräsplaner för breddspel 

är det vanligt att konstgräs från elitspelsplaner återvinns vilket minskar kostnaden 

för dessa planer.23 Nedan ges några exempel på anläggningskostnader och hur 

dessa kan uppskattas: 

Exempel beräkningsmodell Stockholms stad: 

Idrottsförvaltningen i Stockholms stad svarade 2014 på en skrivelse om kostnads-

utvecklingen för konstgräsplaner. I skrivelsen anfördes att schablonkostnaden för 

en 11-manna konstgräsfotbollsplan låg på 10 mnkr för fem år sedan (2009) me-

dan den nu (2014) närmar sig 15 mnkr för samma investering. Förvaltningen 

uppger i sitt tjänsteutlåtande att de har en beräkningsmodell för en ny 11-manna 

konstgräsfotbollsplan (totalmått 111 x 71 meter, vilket innebär totalt 7 881 kvm) 

exklusive ram av asfalt om en meters bredd som styrks av de upphandlingar som 

genomförts av fastighetskontoret under 2014. Enligt denna beräknas följande 

kostnader:24 

- Kostnaden för konstgräs med ifyllnad och sviktpad: 

o för breddfotboll cirka 300 kr/kvm  

o för FIFA 2 Star (elitfotboll) cirka 450 kr/kvm  

- För markarbeten beroende på stabiliseringsåtgärder beräknas kostnaden 

till 400–600 kr/kvm,  

- För värmepist vid elitfotboll1,0–1,5 mnkr.  

- Planbelysning (olika krav på luxtal beroende på divisionsspel) med 4–8 

fackverksmaster med armaturer 1,0–2,0 mnkr. Planbelysning på elitare-

nor för fotboll innebär kostnader på minst 5–6 mnkr.  

- Stängsel/nät/hängräcke 0,5 mnkr.  

- Asfaltering av angöringsväg, asfaltsram kring bollplan, uppställningsytor 

för målställningar samt markyta för snöupplag och eventuell parkerings-

yta 0,5–0,8 mnkr.  

- Utrustning som målställningar, avbytarbås, resultattavla, skötselredskap 

m.m. 0,5 mnkr.  

 

23 Se t.ex. Tyresö kommun, Investeringar på Tyresövallen och Fornuddens bollplan, tjänsteskri-

velse 2013-04-19, https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1707867  

Svt Nyheter (20-10-13), Slut på grusiga skrubbsår på fotbollsträningen, https://www.svt.se/ny-

heter/lokalt/stockholm/slut-pa-grusiga-skrubbsar-pa-fotbollstraningen  
24 Stockholm stad, Idrottsförvaltningen (2014), Kostnadsutveckling för konstgräsplaner, Tjänsteut-

låtande Dnr 017-325-2014, https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1756982  

https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1756982
https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1707867
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/slut-pa-grusiga-skrubbsar-pa-fotbollstraningen
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/slut-pa-grusiga-skrubbsar-pa-fotbollstraningen
https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1756982
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- Konsultkostnader för projektering, bygglov etc. 0,7–1,3 mnkr.25  

I tjänsteutlåtandet uppger Idrottsförvaltningen i Stockholm stad även att staden 

genomgående sedan 2005 har föreskrivit att ifyllnaden i konstgräset vid nyinstall-

ation inte ska bestå av svart SBR (återvunna bildäck som innehåller PAH-oljor). 

Detta har enligt förvaltningen inneburit en merkostnad per 11-manna konstgräs-

fotbollsplan om cirka 0,4–0,6 mnkr.26 

Exempel Ängby Södra bollplan, Stockholm 

Upprustning av Ängby Södra bollplan (BP) från befintlig grusplan till konstgräs-

plan budgeterades 2011 till cirka 10,5 miljoner kronor. I projektet ingår, markar-

beten, läggning av konstgräsmatta, stödmurar, ny planbelysning och uppsättning 

av nya stängsel.27 

Exempel Kälvesta bollplan, Stockholm 

Projektet Kälvesta bollplan ingick i en satsning från Boverket, där staden sökte 

medel och fick det beviljat för att upprusta planen. Från en 11-spels grusfotbolls-

plan till en konstgräsplan med ny belysning, nytt stängsel, upprustning av om-

klädningsrum och yta för vinterupplag. Inriktnings- och genomförandebeslutet 

om att rusta upp och modernisera bollplanen togs av fastighetsnämnden 2018-06-

19 (Dnr 2018/320). Detta med en investeringsutgift om 10 mnkr varav 5 mnkr 

var medfinansiering från Boverket samt trygghetsmedel från Stockholm stad. I 

slutändan blev den totala nedlagda investeringsutgiften 13,5 miljoner kronor. De 

åtgärder som bland annat har genomförts är: 28 

- 11-spelsplan grusfotbollsplan har lagts om till en konstgräsfotbollsplan 

- Upprustning av befintlig omklädningsbyggnad 

- Nytt dräneringssystem på konstgräsplanen 

- Nytt stängsel 

- Nya belysningsstolpar med LED-belysning 

- Installation av motoriserad grind 

- Anordnade och asfalterade ytor intill bollplanen för snöupplag vintertid 

- Installation av granulatfällor 

- Höjdbegränsningsbom på parkeringsytan 

 

25 Ibid. 
26 Ibid.  
27 Stockholm stad, Fastighetskontoret Idrottsförvaltningen (2011), Anläggande av 11-manna konst-

gräsplan på Ängby Södra bollplan. Genomförandebeslut, http://docplayer.se/32348299-Anlagg-

ande-av-11-manna-konstgrasplan-pa-angby-sodra-bollplan-genomforandebeslut.html  
28 Stockholms stad Fastighetskontoret (2020), Kälvesta bollplan, anläggande av konstgräs, Tjänste-

utlåtande Dnr FSK 2018/320, https://edokmeetings.stockholm.se/welcome-sv/namnder-styrel-

ser/fastighetsnamnden/mote-2020-10-20/agenda/godkand-r-1-kalvesta-bollplan-anlaggande-av-

konstgras-slutredovisningpdf?downloadMode=open  

http://docplayer.se/32348299-Anlaggande-av-11-manna-konstgrasplan-pa-angby-sodra-bollplan-genomforandebeslut.html
http://docplayer.se/32348299-Anlaggande-av-11-manna-konstgrasplan-pa-angby-sodra-bollplan-genomforandebeslut.html
https://edokmeetings.stockholm.se/welcome-sv/namnder-styrelser/fastighetsnamnden/mote-2020-10-20/agenda/godkand-r-1-kalvesta-bollplan-anlaggande-av-konstgras-slutredovisningpdf?downloadMode=open
https://edokmeetings.stockholm.se/welcome-sv/namnder-styrelser/fastighetsnamnden/mote-2020-10-20/agenda/godkand-r-1-kalvesta-bollplan-anlaggande-av-konstgras-slutredovisningpdf?downloadMode=open
https://edokmeetings.stockholm.se/welcome-sv/namnder-styrelser/fastighetsnamnden/mote-2020-10-20/agenda/godkand-r-1-kalvesta-bollplan-anlaggande-av-konstgras-slutredovisningpdf?downloadMode=open
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Exempel Tyresö 

Enligt Tyresö kommuns årsredovisning för 2010 budgeterades 8,2 miljoner konor 

för konstgräs på Tyresövallen.29 Kommun har även lagt konstgräs på en 11-man-

naplan bredvid Strandskolan som planerades vara klar våren 2018. För konstgräs-

planen budgeterade kommunen nio miljoner kronor, vilket var lite mer än nor-

malt eftersom det på platsen krävdes omfattande markarbeten eftersom platsen nu 

är en gropig ängsyta.30 

Exempel Linghem, Linköpings kommun 

Enligt ett underlag om en ny konstgräsplan i Linghem, Linköping uppskattar 

Kultur- och fritidsförvaltningen investeringsutgiften till cirka 7,5 miljoner kronor 

för år 2020. Kultur- och fritidsförvaltningen avser att köpa konsulttjänst för ut-

redning, projektering och upphandling. Kultur- och fritidsförvaltningen uppskat-

tar kostnaden för konsulttjänst till cirka 100 tkr. Planen i Linghem ska vara miljö-

vänlig utan gummigranulat.31 

Exempel Guldfågeln Arena, Kalmar kommun 

Kultur- och fritidsnämnden i Kalmar utredde 2020 framtida planunderlag och 

olika alternativ till plantäckning på Guldfågeln Arena. De alternativ som utreddes 

var naturgräs, hybridgräs och konstgräs. I utredningen skriver man följande om 

ett eventuellt byte till konstgräs: 

”Skulle byte till konstgräs ske, måste konstgräsmattan som installeras uppfylla kraven 

för FIFA Quality Pro 2. Elitfotboll får endast spelas på denna typ av konstgrässystem. 

Att installera en sådan konstgräsmatta är betydligt dyrare än att installera en konst-

gräsmatta för breddfotboll. Livslängden för en konstgräsplan med elitstatus bedöms 

till cirka 5 år. 

Eftersom en konstgräsmatta behöver en annan markuppbyggnad än en naturgräsplan, 

har GML32 svårt att se att bevattning, dränering och/eller planvärme kan vara kvar vid 

ett eventuellt byte från naturgräs till konstgräs. Kostnaden för att köpa in och instal-

lera en konstgräsmatta varierar väldigt mycket mellan olika konstgrässystem. Den 

stora skillnaden beror på vilken typ av granulat som väljs. GML bedömer denna del 

till en kostnad mellan 1 700 000 – 2 800 000 kr. Den större kostnaden vid ett eventu-

ellt byte, är de markåtgärder som behöver göras. Först måste naturgräsplanens profil 

tas bort och därefter byggs en ny profil, och installation av exempelvis en ny bevatt-

ningsanläggning sker. GML har svårt att uppskatta dessa kostnader men tar ändå upp 

denna del till mellan 2 800 000 – 4 000 000 kr. De totala kostnaderna för byte till 

konstgräsmatta landar mellan 4 500 000 - 6 800 000 kr. 

 

29 Tyresö kommun, Årsredovisning 2010, https://insynsverige.se/documentHand-

ler.ashx?did=19037  
30 Mitt i (17-11-08), Konstgräset växer i Tyresö, https://www.mitti.se/nyheter/konstgraset-vaxer-i-

tyreso/lmqkh!2476247/   
31 Linköpings kommun, Underlag utredningsbeslut – ny konstgräsplan Linghem, https://sam-

mantraden.linkoping.se/welcome-sv/namnder-styrelser/kultur-och-fritidsnamnden/kultur-och-fri-

tidsnamndens-sammantrade/agenda/bilaga-underlag-utredningsbeslut-konstgrasplan-linghempdf-

1?downloadMode=open  
32 GML Sport AB är det företag som gjort utredningen. 

https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=19037
https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=19037
https://www.mitti.se/nyheter/konstgraset-vaxer-i-tyreso/lmqkh!2476247/
https://www.mitti.se/nyheter/konstgraset-vaxer-i-tyreso/lmqkh!2476247/
https://sammantraden.linkoping.se/welcome-sv/namnder-styrelser/kultur-och-fritidsnamnden/kultur-och-fritidsnamndens-sammantrade/agenda/bilaga-underlag-utredningsbeslut-konstgrasplan-linghempdf-1?downloadMode=open
https://sammantraden.linkoping.se/welcome-sv/namnder-styrelser/kultur-och-fritidsnamnden/kultur-och-fritidsnamndens-sammantrade/agenda/bilaga-underlag-utredningsbeslut-konstgrasplan-linghempdf-1?downloadMode=open
https://sammantraden.linkoping.se/welcome-sv/namnder-styrelser/kultur-och-fritidsnamnden/kultur-och-fritidsnamndens-sammantrade/agenda/bilaga-underlag-utredningsbeslut-konstgrasplan-linghempdf-1?downloadMode=open
https://sammantraden.linkoping.se/welcome-sv/namnder-styrelser/kultur-och-fritidsnamnden/kultur-och-fritidsnamndens-sammantrade/agenda/bilaga-underlag-utredningsbeslut-konstgrasplan-linghempdf-1?downloadMode=open
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Utöver ovanstående kostnader, tillkommer kostnader för exempelvis granulatfällor 

och mikrofilter, som används för att minska eller reducera spridningen av granulat 

och mikroplaster. Alla brunnar måste i så fall installeras med denna utrustning. Denna 

typ av åtgärder har kommunen redan infört på exempelvis Bergaviks IP:s konstgräs-

plan. Kostnaden bedöms till 200 tkr. 

GML bedömer att skötseln av en framtida konstgräsplan kommer att vara betydligt 

mindre än nuvarande naturgräsplan. Bedömningen är att det behövs cirka 330 tim-

mar/år och då räknas både mekaniska och manuella arbetsmoment in. I denna beräk-

ning har GML utgått från åretrunt användning och cirka 2 000 användartimmar. Om 

underlaget byts till konstgräs och Guldfågeln Arena ska användas året runt, kommer 

stora extrakostnader att tillkomma för belysning. På vinterhalvåret kommer planbelys-

ningen att behöva användas på anläggningen på en helt annan nivå än nuvarande. Idag 

är elabonnemanget för belysning på Arenan begränsad till sista oktober. Varje gång 

belysningen tänds ökar också risken för att armaturer behöver bytas ut, vilket kommer 

att öka kostnaderna rejält över tid. Någon kostnadskalkyl på detta, har inte gjorts. När 

det gäller inköp av material för skötsel av en konstgräsplan, är de minimala. Eventu-

ellt behövs lite nytt granulat, linjeringsfärg och sand köpas in. GML bedömer att 

denna kostnad 2020 uppgår till cirka 35 000–40 000 kr. 

När det gäller Kalmar kommuns maskinpark, behövs det vid byte till konstgräsmatta, 

kompletteras med vissa maskiner. De som GML rekommenderar är en borste, infill-

mätare och annan mätutrustning, snöplog och en roterande borste. Dessa komplette-

ringar bedömer GML kostar mellan 142 000–177 000 kr. 

Vid byte till konstgräsunderlag behöver kommunen inte komplettera med varken ljus-

rigg eller något fläktsystem, vilket GML rekommenderar för både naturgräsplan och 

byte till hybridgräsplan. 

När det gäller nyttjandegraden på en konstgräsplan, kan antalet speltimmar ökas re-

jält. På exempelvis Bravida Arena i Göteborg uppger GML att denna nyttjas upp till 2 

400 speltimmar per år. Under tävlingssäsong kan planen nyttjas minst 30–35 speltim-

mar per vecka.”33 

Investerings-, renoverings- och skötselkostnader samt speltimmar jämfördes mel-

lan de tre olika typerna av planbeläggning se tabell 1 nedan. 

 

33 Kalmar kommun, Kultur- och fritidsnämnden (2020), Utredning - Framtida planunderlag samt 

alternativ plantäckning på Guldfågeln Arena, https://kalmar.se/down-

load/18.1feb427d16fc5c2ce4a1fc/1579782015347/12-framtida-planunderlag-gfa.pdf  

https://kalmar.se/download/18.1feb427d16fc5c2ce4a1fc/1579782015347/12-framtida-planunderlag-gfa.pdf
https://kalmar.se/download/18.1feb427d16fc5c2ce4a1fc/1579782015347/12-framtida-planunderlag-gfa.pdf
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Tabell 1: Investerings-, renoverings- och skötselkostnader samt speltimmar. 

 
Källa: Tabellen är hämtad ur Kalmar kommun, Kultur- och fritidsnämnden (2020). 

Utredningen landade i att man förslog hybridgräs som ny planbeläggning på 

Guldfågeln Arena. 

 

Kostnader för underhåll av konstgräs 

Kostnaden för att underhålla en konstgräsplan styrs av en rad faktorer och kan, 

beroende på nyttjandegrad variera från plan till plan. Behovet av underhåll varie-

rar efter hur ofta konstgräsmattorna utnyttjas och vilka utövarna är. Vuxna spe-

lare orsakar mer slitskador än vad barn och ungdomar gör. Belastningen per nytt-

jandetimme varierar med antalet nyttjare. Uppgifterna som ska utföras är sladd-

ning, harvning, påfyllnad av granulat samt yt- och djuprengöring. Därtill kommer 

underhåll av eventuell planvärme, snöskottning, saltning, underhåll och resning 

av uppsamlingsbrunnar etc. Rekommendationen är att borsta planen varje vecka 

för att fyllnadsmaterialet ska förbli jämnt fördelat. Om oönskade material t.ex. 

löv, jord och annat organiskt material hamnar på planen behöver den rengöras. 

Det finns maskiner som suger upp det organiska materialet och granulatet för att 

sedan separera dessa och återföra granulatet till planen. Anledningen till att orga-

niskt material är oönskat är på grund av att det kan förmultna och därmed bidra 

till tillväxt av gräs, mossa och alger i planen. Ett annat underhållsarbete som be-

höver utföras är luftning. Då planen beträds av spelare packas granulatet och san-

den, hur mycket planen används avgör hur ofta luftning behöver ske. Att granulat 

försvinner från planerna samt kompakteras i fotbollsmattan är ett problem som 
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åtgärdas genom att nytt granulat fylls på. Lunds kommun uppger att de i genom-

snitt fyller på 1,27 ton granulat per plan och år på kommunens 11 konstgräspla-

ner.34  

Enligt en studie från 2010 var kostnaderna för underhåll då cirka 300 000 kr/år 

för en konstgräsplan. Kostnaden kan dock variera mycket beroende på i vilken 

omfattning underhållet bedrivs. Trots högre totalkostnad på både kort och lång 

sikt för konstgräsplaner, måste dock kostnaden per speltimme på respektive un-

derlag tas hänsyn till. T.ex. uppskattas speltiden på en naturgräsplan till runt 300 

timmar/år, medan speltiden på en konstgräsplan ofta uppskattas till cirka 1 500 

timmar/år i en småstad med låg belägringsgrad, och 2 500–3 000 timmar/år i en 

storstad med hög belägringsgrad. På platser där säsongslängden utifrån klimatet 

är obegränsad, kan detta motivera ett högre totalpris för konstgräs än för natur-

gräs. I nordiskt klimat påverkas dock säsongslängden för både naturgräs- och 

konstgräsplaner. Temperaturen i marken under vintermånaderna är nämligen av-

görande för säsongslängden på alla befintliga typer av fotbollsplaner, och inte 

bara för naturgräs. Vid temperaturer av 0°C och lägre, fryser vattnet som binds i 

planen och ger upphov till tjäle. En konstgräsplan med tjäle är ospelbar på grund 

av att marken är för hård och förlorar viktiga spelegenskaper, framförallt ökar 

skaderisken avsevärt. Ifall maximal säsongslängd ska uppnås på en konstgräs-

plan, är det relevant att titta på omfattningen av den uppvärmning som krävs för 

att uppnå dessa speltimmar och vilka kostnader det kan medföra. T.ex. har upp-

värmningskostnaderna i en undersökning uppmätts till cirka 800 000 kr/år för en 

konstgräsplan i Uppsala35. För konstgräsplaner där uppvärmning av olika skäl ska 

undvikas, kan det istället vara relevant att undersöka säsongslängden med grund i 

klimatdata, t.ex. för marktemperatur och vattenbalans, som kan ge en uppfattning 

om hur länge det är tjäle i marken. Totalt sett är det viktigt att poängtera att slit-

tåligheten hos konstgräs jämfört med naturgräs medför avsevärt många fler spel-

timmar per år oavsett klimat.36 

Nedan ges några exempel på underhållskostnader för konstgräs: 

Exempel Guldfågeln Arena, Kalmar kommun 

I utredningen av ny plantäckning på Guldfågeln Arena i Kalmar (2020) uppskat-

tades driftskostnader för de tre olika planunderlagen i ett femårigt tidsintervall 

studerats. I de kalkyler som togs fram, omvandlades eventuella investeringskost-

 

34 Lunds kommun (2020), Handlingsplan för konstgräsplaner och granulat i Lunds kommun, 

https://www.lund.se/globalassets/lund.se/upp_gora/idrott-motion-och-friluftsliv/idrottsplatser-

och-fotbollsplaner/handlingsplan-for-konstgrasplaner-och-granulat-i-lunds-kommun.pdf  
35 Ericsson, A, et al (2015), Winter football A study of the heating of artificial turf pitches in Upp-

sala, exemensarbete, Uppsala universitet, http://uu.diva-por-

tal.org/smash/get/diva2:933344/FULLTEXT01.pdf  
36 Andersson, A. et al (2017), 

https://www.lund.se/globalassets/lund.se/upp_gora/idrott-motion-och-friluftsliv/idrottsplatser-och-fotbollsplaner/handlingsplan-for-konstgrasplaner-och-granulat-i-lunds-kommun.pdf
https://www.lund.se/globalassets/lund.se/upp_gora/idrott-motion-och-friluftsliv/idrottsplatser-och-fotbollsplaner/handlingsplan-for-konstgrasplaner-och-granulat-i-lunds-kommun.pdf
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:933344/FULLTEXT01.pdf
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:933344/FULLTEXT01.pdf
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nader till driftskostnader, genom att avskrivningstider angetts och kapitalkostna-

der räknats fram. För övriga kostnader såsom vatten, el och energikostnader häm-

tades uppgifter från tidigare år, och varit en utgångspunkt, se tabell 2 nedan.37 

Tabell 2: Uppskattad driftskostnad per 5 år Guldfågeln Arena, kronor. 

Naturgräsplan  Hybridgräsplan Konstgräs-

plan 

7 561 000 8 295 000 10 971 000 

Källa: Kalmar kommun, Kultur- och fritidsnämnden (2020) 

Exempel underhåll Kälvesta bollplan, Stockholm 

I tjänsteutlåtandet om anläggande av konstgräs på Kälvesta bollplan uppges att 

de driftåtgärder som framöver kommer att belasta idrottsförvaltningen. Idrottsför-

valtningens hyra uppges bli 500 000 kronor per år. Kostnader för inköp av verk-

samhetsanknutna inventarier cirka 200 000 kronor för idrottsnämnden och cirka 

200 000 kr i ökade årliga nettokostnader.38 

Exempel Ängby Södra bollplan, Stockholm 

Drift-och underhållskostnaden för Ängby Södra bollplan beräknades öka med 

cirka 40 000 kronor per år med konstgräs, dvs. en ökning från 20 000 till 60 000 

kronor per år, för energi, städ, skötsel av konstgräs så som harvning, sladdning, 

lagning av linjer och konstgräs, under-håll av konstgräsmaskiner med mera, som 

en konsekvens av denna upprustning. För idrottsnämnden beräknades den före-

slagna investeringen preliminärt medföra en ökad hyreskostnad om cirka 300 000 

kronor från och med hösten 2011, och cirka 600 000 kronor för helt år.39 

 

Beräknad livslängd konstgräsplan 

Det totala priset för en konstgräsplan ur ett livscykelperspektiv är beroende av 

hur ofta den används, hur intensivt den används samt hur underhållsvanorna ser 

ut. Den ungefärliga livslängden en konstgräsplan är 15 år. Om underhållet för-

summas eller inte sköts på rätt sätt förkortas konstgräsets livslängd. Livslängden 

för en konstgräsplan med elitstatus bedöms till cirka 3–5 år.40 Som nämnt ovan är 

det relativt vanligt att konstgräs som inte längre håller för elitspel återanvänds på 

konstgräsplaner för breddspel.41  

 

37 Kalmar kommun, Kultur- och fritidsnämnden (2020) 
38 Stockholms stad Fastighetskontoret (2020) 
39 Stockholm stad, Fastighetskontoret Idrottsförvaltningen (2011) 
40 Kalmar kommun, Kultur- och fritidsnämnden (2020) 
41 Se t.ex. Se t.ex. Tyresö kommun, Investeringar på Tyresövallen och Fornuddens bollplan, tjäns-

teskrivelse 2013-04-19, https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1707867  

Svt Nyheter (20-10-13), Slut på grusiga skrubbsår på fotbollsträningen, https://www.svt.se/ny-

heter/lokalt/stockholm/slut-pa-grusiga-skrubbsar-pa-fotbollstraningen  

https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1707867
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/slut-pa-grusiga-skrubbsar-pa-fotbollstraningen
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/slut-pa-grusiga-skrubbsar-pa-fotbollstraningen
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Miljö- och klimatpåverkan 

Utredningstjänsten har inte kunnat finna någon livscykelanalys som jämför flera 

av de olika materialen på ett överskådligt sätt utan har främst hittat analyser som 

endast studerar enstaka produkter. Eftersom det ofta finns skillnader i avgräns-

ningar m.m. är det dock svårt att jämföra. Däremot finns många studier om olika 

miljöeffekter av konstgräs fram för allt med fillers av olika plastmaterial. Några 

av dessa studier beskrivs nedan. Inledningsvis bör dock nämnas att anläggningsä-

gare och verksamhetsutövare av en konstgräsplan måste följa miljölagstiftningen. 

Detta innebär ett ansvar att utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och 

vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller mot-

verka att verksamheten eller åtgärden medför skada för människors hälsa och 

miljön. Enligt miljöbalken har verksamhetsutövaren skyldighet att: 

- Planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga 

påverkan på miljön (26 kap. 19 § miljöbalken). 

- Skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och 

miljön från negativa konsekvenser av verksamheten (2 kap. 2 § miljöbal-

ken). 

- Använda bästa möjliga teknik, t.ex. genom att utforma anläggningen för 

att så långt möjligt undvika påverkan på miljön (2 kap. 3 § miljöbalken). 

- Undvika att använda sådana kemiska produkter som kan befaras medföra 

risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana 

produkter som kan antas vara mindre farliga (2 kap. 4 § miljöbalken). 

Naturvårdsverkets rekommendation är att alla verksamhetsutövare som ansvarar 

för underhåll och skötsel av en konstgräsplan tar fram en plan för att minska mil-

jöpåverkan från anläggningen. Finns det konstgräsplaner i kommunen, är kom-

munen alltså skyldig att vidta åtgärder för att förhindra att granulat sprids. Den 

typ av granulat som används i konstgräsplaner är så små (cirka 2–3 mm) att de 

som är av plastmaterial räknas som mikroplast när de sprids till miljön. Regel-

bunden användning och skötsel av konstgräsplaner leder till att granulat försvin-

ner från planen och behöver ersättas. En del av detta svinn sprids till miljön. En-

ligt Naturvårdsverket innebär många granulat miljörisker dels eftersom mikro-

plaster inte bryts ned naturligt utan sprids och ansamlas i miljön, dels genom att 

olika typer av granulat kan innehålla farliga ämnen. Det finns inga säkra siffror 

på hur stora mängder granulat som årligen sprids från konstgräsplaner till den 

omgivande miljön i Sverige. Beräkningarna varierar mellan olika studier. Trots 

att siffrorna är osäkra konstaterar Naturvårdsverket att stora mängder granulat 

försvinner från konstgräsplaner varje år och att en del av detta svinn sprids till 

miljön. Spridning av granulat från konstgräsplaner har därför identifierats som en 

 

Mitt i (19-11-07), Nu får Solhems BP konstgräs – till second hand-pris, https://www.mitti.se/ny-

heter/nu-far-solhems-bp-konstgras-till-second-hand-pris/repske!MFALGBJ9FFbByQeWHvgFJg/  

 

https://www.mitti.se/nyheter/nu-far-solhems-bp-konstgras-till-second-hand-pris/repske!MFALGBJ9FFbByQeWHvgFJg/
https://www.mitti.se/nyheter/nu-far-solhems-bp-konstgras-till-second-hand-pris/repske!MFALGBJ9FFbByQeWHvgFJg/
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viktig källa till utsläpp av mikroplast i Sverige. När det gäller problemet med 

spridning av granulat till miljön finns ingen samlad information som visar på 

skillnader i risken för spridning beroende på vilken typ av granulat som används. 

De olika typerna av granulat betraktas därför i denna vägledning som likvärdiga 

när det gäller risken för spridning av mikroplaster till miljön. Mer information 

finns på Naturvårdsverkets webbplats.42 

I en rapport från 201943  konstaterar IVL att kommunernas ökade medvetenhet 

och kunskap om risken för mikroplastspridning från konstgräsplaner under de 

senaste åren har lett till en minskad granulattillförsel samtidigt som återanvänd-

ning ökat och skyddsåtgärder satts in. Spridningen av mikroplaster från konst-

gräsplaner varierar mycket beroende på användning och framförallt snöhantering. 

IVL gör bedömningen att spridningen i Sverige i genomsnitt ligger på cirka 500 

kg per år från en 11-spelsplan. Osäkerheten i denna siffra är dock hög. Utifrån 

den flödesmodell IVL använder sig av beräknas endast en mindre del nå naturen. 

Med rätt åtgärder menar IVL att förlusterna av mikroplast bör kunna minimeras, 

även med de gummimaterial som används mest frekvent idag. I rapporten som 

IVL publicerade i mars 2019 och som togs fram på uppdrag av Naturvårdsverket 

identifieras en rad åtgärdsförslag för att minska spridningen av mikroplast från 

konstgräsplaner och andra utomhusanläggningar för idrott och lek. Åtgärdsförsla-

gen omfattar följande områden: information/utbildning, skyddsåtgärder, under-

håll, materialval och utformning samt policy. I dagsläget finns inga gränsvärden 

eller riktlinjer för utsläpp av mikroplast. För att garantera att acceptabla utsläpps-

nivåer från konstgräsplaner upprätthålls föreslår IVL att riktlinjer upprättas. Ge-

nom att vid nyanläggning av konstgrässystem installera ett underliggande tätskikt 

går det att säkerställa att allt vatten samlas upp för eventuell rening. Detta kan 

dock ge höga vattenflöden som inte får ledas in på VA-nätet och eftersom endast 

låg transport av mikroplast indikerats via dränvatten44 anser IVL inte denna kon-

struktion vara nödvändig av miljöskäl om inte området är speciellt känsligt; t.ex. 

vattenskyddsområde för grundvattenuttag. 

I en litteraturstudie utförd av Sweco Environment AB på uppdrag av Naturvårds-

verket i samverkan med Kemikalieinspektionen, har några olika fyllnadsmaterial 

utretts som alternativ till de konventionella gummigranulaten som ofta är gjorda 

av återvunnet däckmaterial, SBR. I denna studie har granulattyperna EPDM, R-

EPDM, TPE och olika typer av organiskt fyllnadsmaterial såsom kork och kokos 

 

42 Naturvårdsverket, Konstgräsplaners miljöpåverkan, vägledning, https://www.naturvardsver-

ket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Plast-och-mikroplast/Konstgrasplaner/Konstgrasplaners-

miljopaverkan/  
43 Krång, Anna-Sara m.fl. (2019) 
44 Regnell, Fredrick (2017), Mikroplaster från konstgräs. Orsaker till spridning av mikroplaster 

samt en kvalitativ analys av spridningen till dränerings- och dagvattenbrunnar, Examensarbete 

inom energi och miljö, avancerad nivå 30 hp, KTH, http://kth.diva-por-

tal.org/smash/get/diva2:1138713/FULLTEXT01.pdf  

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Plast-och-mikroplast/Konstgrasplaner/Konstgrasplaners-miljopaverkan/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Plast-och-mikroplast/Konstgrasplaner/Konstgrasplaners-miljopaverkan/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Plast-och-mikroplast/Konstgrasplaner/Konstgrasplaners-miljopaverkan/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Plast-och-mikroplast/Konstgrasplaner/Konstgrasplaners-miljopaverkan/
http://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:1138713/FULLTEXT01.pdf
http://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:1138713/FULLTEXT01.pdf
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undersökts. Tidigare studier pekar på att EPDM och TPE är att föredra framför 

SBR med avseende på halterna av toxiska ämnen. Samtidigt avfärdas helt använ-

dandet av R-EPDM som fyllnadsmaterial på grund av den förhöjda risken att 

detta material innehåller farliga ämnen eftersom att det är en blandning av åter-

vunnet material från olika källor.45  

Ur ett livscykelperspektiv vid produktion av olika fyllnadsmaterial har studier vi-

sat att det, utifrån ett antal miljöpåverkanskategorier, är mer fördelaktigt för mil-

jön att använda gummigranulat från uttjänta däck framför andra nytillverkade 

fyllnadsmaterial (bl.a. besparing i C02-utsläpp46). Kork har liknande CO2-utsläpp 

som SBR, men eftersom en konstgräsplan kräver cirka 88 hektar korkplantage 

under sin livstid (antagen 10 år) är landanvändningen som krävs väldigt hög.47  

Magnusson och Macsik (2016)48 genomförde en analys av konstgräsplaners mil-

jöprestanda utifrån aspekterna växthusgasutsläpp och fossil energianvändning 

med fokus på olika infillmaterial. Studien visade att granulat av återvunnet däck-

gummi ger lägre växthusgasutsläpp än infillmaterial av nya plast/gummi 

material. Detta beror på utsläpp till följd av tillverkningen av ny plast och 

gummi. Studien visade även att materialhantering vid byggnation och förbrän-

ning vid avveckling av konstgräsplan ger en stor andel av de totala utsläppen från 

en konstgräsplan och att återvinning av schaktmassor i byggskedet och av ut-

tjänta konstgräsmattor kan minska växthusgasutsläppen. I studien ingick dock 

inga granulatfria konstgrässystem. 

Miljöpåverkan under hela livscykeln bör vägas in vid val av alternativ till SBR i 

konstgräs, t.ex. behöver råvaror och energi för framställning ställas mot fördelen 

att återvinna uttjänta däck. Andra faktorer som skaderisk för spelare, prestanda 

och kostnad bör också beaktas. 

 

Forskning om SBR-gummi 

SBR, Gummigranulat från återvunna däck kan innehålla hälsofarliga ämnen så 

som PAHer, flyktiga organiska föroreningar (VOCs), semi-flyktiga organiska 

föroreningar (SVOCs), ftalater och tungmetaller. Kemiska risker för människors 

hälsa i samband med användning av SBR i konstgräsplaner har därför undersökts 

i ett flertal studier både i Sverige och internationellt. 

 

45 Wallberg et al (2016) 
46 Ragn-Sells Däckåtervinning AB (2018) Life cycle assessment of two end-of-life tyre applica-

tions: artificial turfs and asphalt rubber, https://www.ragnsellstyrerecycling.com/globalas-

sets/tyre-company/dokument/lca-konstgrasplaner-gummiasfalt-version-1.4_2018_rs.pdf  
47 Ibid.  
48 Magnusson, S & Macsik, J., 2016. Analysis of energy use and emissions of greenhouse gases, 

metals and organic substances from construction materials used for artificial turf. Resources, Con-

servation and Recycling122 (2017) 362–372 

https://www.ragnsellstyrerecycling.com/globalassets/tyre-company/dokument/lca-konstgrasplaner-gummiasfalt-version-1.4_2018_rs.pdf
https://www.ragnsellstyrerecycling.com/globalassets/tyre-company/dokument/lca-konstgrasplaner-gummiasfalt-version-1.4_2018_rs.pdf
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De hälsoeffekter som studerats och diskuterats mest är exponering för farliga me-

taller, kemikalier och partiklar vid inandning eller direkt hudkontakt. Personal 

som hanterat fyllnadsmaterial samt idrottsutövare har klagat på besvär som lukt, 

torrhet i mun och svalg, irritation i ögonen samt andningsbesvär. Den största an-

ledningen till dessa besvär anses vara de granulat som används som fyllnads-

material. Då flera av dessa ämnen anses hälsovådliga finns en oro för att hälsan 

hos de som ofta spelar eller leker på konstgräs påverkas.  

Enligt Kemikalieinspektionen finns det inga studier som visat att det är skadligt 

för hälsan att vistas på konstgräsplaner eller lekplatser med granulat. Däremot 

kan granulat i konstgräsplaner och fallskydd vara en källa till en ökad total före-

komst av särskilt farliga ämnen i samhället som på sikt kan skada människors 

hälsa. Den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA har utvärderat hälsoriskerna 

för personer som vistas på konstgräsplaner med återvunnet gummigranulat. Både 

inom- och utomhusplaner inkluderades i utvärderingen. Vid mätningar av luft-

kvalitet har man påvisat högre halter av flyktiga organiska föreningar (VOC) i in-

omhushallar jämfört med utomhusplaner. Av försiktighetsskäl rekommenderar 

ECHA därför att säkerställa en god ventilation i inomhusanläggningar.49 

I sin utvärdering kom ECHA fram till att anledningen till oro är mycket låg när 

det gäller exponeringen för de ämnen som studerats. Det finns dock kunskaps-

luckor i underlaget, till exempel när det gäller vilka ämnen och halter som före-

kommer i granulat. Därför rekommenderar ECHA att personer som använder 

konstgräsplaner, både inomhus och utomhus, bör vidta vissa hygienåtgärder, till 

exempel: undvika att få granulat i munnen; borsta bort granulat från kläder och 

skor för att slippa få med granulat hem, samt tvätta händerna efter att ha varit på 

planen. I ECHAs rapport finns en mer detaljerad genomgång av kunskapsläget.50 

Utifrån ECHA:s utvärdering bedömer Kemikalieinspektionen att risken för nega-

tiva hälsoeffekter är acceptabel. Material som innehåller särskilt farliga ämnen 

bör dock successivt fasas ut eftersom de kan utgöra en risk för hälsa och miljö på 

lång sikt.51 

Naturvårdsverket gav 2016 Sweco i uppdrag att beskriva eventuella miljö- och 

hälsorisker vid användningen av återvunnet däcksmaterial i konstgräsplaner. I 

 

49 Kemikalieinspektionen, Konstgräsplaner och fallskydd, Hälsorisker, https://www.kemi.se/ke-

miska-amnen-och-material/konstgrasplaner-och-fallskydd#h-Halsorisker  
50 ECHA (2017), Annex XV Report. An evaluation of the possible health risks of recycled rubber 

granulates used as infill in synthetic turf sports fields, Substance Names: Substances in recycled 

rubber granules used as infill material in synthetic turf, https://echa.europa.eu/docu-

ments/10162/13563/annex-xv_report_rubber_granules_en.pdf/dbcb4ee6-1c65-af35-7a18-

f6ac1ac29fe4  
51 51 Kemikalieinspektionen, Konstgräsplaner och fallskydd, Hälsorisker, https://www.kemi.se/ke-

miska-amnen-och-material/konstgrasplaner-och-fallskydd#h-Halsorisker 

https://echa.europa.eu/documents/10162/13563/annex-xv_report_rubber_granules_en.pdf/dbcb4ee6-1c65-af35-7a18-f6ac1ac29fe4
https://www.kemi.se/kemiska-amnen-och-material/konstgrasplaner-och-fallskydd#h-Halsorisker
https://www.kemi.se/kemiska-amnen-och-material/konstgrasplaner-och-fallskydd#h-Halsorisker
https://echa.europa.eu/documents/10162/13563/annex-xv_report_rubber_granules_en.pdf/dbcb4ee6-1c65-af35-7a18-f6ac1ac29fe4
https://echa.europa.eu/documents/10162/13563/annex-xv_report_rubber_granules_en.pdf/dbcb4ee6-1c65-af35-7a18-f6ac1ac29fe4
https://echa.europa.eu/documents/10162/13563/annex-xv_report_rubber_granules_en.pdf/dbcb4ee6-1c65-af35-7a18-f6ac1ac29fe4
https://www.kemi.se/kemiska-amnen-och-material/konstgrasplaner-och-fallskydd#h-Halsorisker
https://www.kemi.se/kemiska-amnen-och-material/konstgrasplaner-och-fallskydd#h-Halsorisker
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uppdraget ingick att studera risker till följd av spridning och exponering för far-

liga ämnen. Uppdraget omfattade även att översiktligt titta på alternativa material 

som används i konstgräsplaner och jämföra dessa med användning av återvunnet 

däckmaterial. Swecos slutsats var att användningen av SBR på konstgräsplaner 

inte innebär några betydande risker för människors hälsa, men det finns enligt 

rapporten osäkerheter kring detta. Osäkerheten beror bland annat på att det inte 

finns några fullständiga sammanställningar av innehållet i de olika typerna av 

fyllnadsmaterial och vad som kan läcka ut från materialen. Hela studien med en 

detaljerad genomgång av forskningsläget finns att ladda ner här: litteraturstudie 

om däckmaterial i konstgräsplaner (.pdf).52  

  

Övriga risker och kostnader kopplade till konstgräs 

Enligt branschen skapar infillsfria och konstgräs med oprövade infillmaterial ofta 

hala underlag som hindrar bra spel och ökar risken för olyckor.53 Även konstgräs 

med traditionella infills kopplas till fler skador än naturgräs och studier har visat 

att fotbollsspelare på konstgräs har fler överbelastningsskador än spelare på na-

turgräs.54 Kunskapsläget är dock inte helt klart. En forskargrupp vid Linköpings 

Universitet har studerat skadeutfallet från över 2 000 match- och träningstillfällen 

hos klubbarna i Allsvenskan och norska Tippeligan. Resultaten från denna studie 

visade att det inte föreligger någon skillnad i skaderisk på individuell nivå mellan 

spel på underlagen när det gäller akuta skador, vilket tidigare studier också visar. 

På klubbnivå visar resultaten att klubbar med konstgräs på hemmaplan har en 

högre skadefrekvens än naturgräslag vad gäller överbelastningsskador och akuta 

skador under träning. Samtidigt visade dock resultaten på klubbnivå att konst-

gräslag visar på en högre skadefrekvens jämfört med naturgräslag på båda un-

derlagen. Detta ledde till att man i studien såg det som osannolikt att skaderisken 

var kopplad till spel på konstgräs i sig, varpå man testade hypoteserna att detta 

skulle bero på frekventa byten mellan underlag i samband med bortamatcher eller 

att lagen hade sin hemvist i olika klimatzoner. Ingen av dessa hypoteser stöddes 

dock av resultaten, och vad skillnaderna beror på lämnas till framtida studier. 

Vad gäller skadetyper såg man i studien en lägre grad av muskelskador i nedre 

benet under match och träning på konstgräs, medan graden av blåmärken var 

 

52 Wallberg, P., Keiter, S., Juhl Andersen, T. & Nordenadler, M. (2016). Däckmaterial i konstgräs-

planer. Rapport. Sweco Environment AB. https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-

samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2016/giftfria-resurser/litt-studie-dackmaterial-

konstgrasplaner.pdf 
53 Konstgräsfakta, https://www.konstgrasfakta.se/kvalitet  
54 Läkartidningen (2015), Konstgräs kopplas till fler skador, https://lakartidningen.se/aktuellt/ny-

heter/2015/07/konstgras-kopplas-till-fler-skador/  

https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2016/giftfria-resurser/litt-studie-dackmaterial-konstgrasplaner.pdf
https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2016/giftfria-resurser/litt-studie-dackmaterial-konstgrasplaner.pdf
https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2016/giftfria-resurser/litt-studie-dackmaterial-konstgrasplaner.pdf
https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2016/giftfria-resurser/litt-studie-dackmaterial-konstgrasplaner.pdf
https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2016/giftfria-resurser/litt-studie-dackmaterial-konstgrasplaner.pdf
https://www.konstgrasfakta.se/kvalitet
https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2015/07/konstgras-kopplas-till-fler-skador/
https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2015/07/konstgras-kopplas-till-fler-skador/
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högre jämfört med naturgräs.55 Diagram 1 nedan visar antal skador per 1000 tim-

mar för fem svenska elitfotbollslag på naturgräs respektive konstgräs enligt en 

studie från 2006. Studien visade att skaderisken för fotbollsspelare ökar vid 

match och speciellt under vintern. Antalet fotbollsrelaterade skador på konstgräs 

är enligt diagram 1 något större än skadorna på naturgräs. Studien visar även att 

fotbollslag som enbart tränar på konstgräs är i högre risk att drabbas av lättare 

skador vid byte av underlag.56 

 

Diagram 1: Antal skador per 1000 timmar för fem svenska elitfotbollslag på 

naturgräs respektive konstgräs 

 
Källa: Diagrammet är hämtat från Ekstrand et al., (2006). 

 

Skaderisker hos fotbollsproffs vid spel på konstgräs finns även beskrivna i en ak-

tuell doktorsavhandling vid Linköpings Universitet “Risk factors for injury in 

men´s professional football”. Denna avhandling visar att skador som är överre-

presenterade bland lag som spelar på konstgräs är överbelastningsskador, speci-

ellt i underben samt ljumsk- och höftregionen. Bakomliggande förklaringar till 

dessa resultat är inte kända, men vid akuta skador med plötslig debut kunde inte 

denna trend återfinnas. Förklaringen är enligt avhandlingen inte heller att spelare 

 

55 Luleå tekniska universitet, Gummiportalen, Vanliga frågor, https://www.ltu.se/rese-

arch/subjects/Geotechnical-engineering/2.58565/FAQ (hämtad 21-03-11) 

Kristenson, Karolina (2015), Risk factors for injury in men´s professional football, Linköping 

University Medical Dissertation No 1445, http://www.diva-por-

tal.org/smash/get/diva2:806627/FULLTEXT01.pdf 
56 Ekstrand, J., Hägglund, M. & Timka, T. (2006). Risk of injury in elite football played on artifi-

cial turf versus natural grass: A prospective two-cohort study. British Journal of Sports Medicine. 

40 (12), 975–980. doi: 10.1136/bjsm.2006.027623    

https://www.ltu.se/research/subjects/Geotechnical-engineering/2.58565/FAQ
https://www.ltu.se/research/subjects/Geotechnical-engineering/2.58565/FAQ
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:806627/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:806627/FULLTEXT01.pdf
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tränar på naturligt gräs och spelar match på konstgräs, där var resultaten snarare 

tvärtom.57 

Ett annat problem som belysts vad gäller konstgräsplaner är ökad risk för allvar-

liga bakterieinfektioner, vid sårskador som orsakats i samband med fall på konst-

gräs. En tidig studie har visat på förhöjd förekomst av Methicillin-Resistant 

Staphylococcus aureus hos spelare i ett fotbollslag, där man misstänkte brännska-

dor till följd av fall på konstgräs, i kombination med att spelarna hade rakat be-

nen.58  
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