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VÄLKOMMEN TILL EN 

Kunskapsdag om 
konstgräs och 
mikroplastläckage 
 

 
Välkommen till en fullmatad kunskapsdag om konstgräsplaner idag och vad vi kan förvänta oss imorgon. Vi 

inleder dagen med en beskrivning av kunskapsläget om konstgräsplaners utbredning och utformning samt 

kända miljöeffekter. Därefter dyker vi ned i miljö- och upphandlingslagstiftning samt ger några konkreta 

exempel på hur man kan hantera nuläget. Dagen avslutas med gruppdiskussioner och kunskaps- och 

erfarenhetsutbyte. 

 

Passa på att träffa kollegor  - både politiker och tjänstepersoner - från hela landet som alla brottas med 

samma problem! Representanter från statliga myndigheter kommer också att delta.  
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Kunskapsdag Konstgräs 19 sep 2018 
 

 

 

Preliminärt program (kan komma att ändras) 

09.00-09.45 Registrering och kaffe 

 

09.45 – 10.00 Presentation av SKLs medverkan i konstgrässammanhang och presentation av 
dagens föreläsningar och diskussioner 

Ann-Sofie Eriksson, sektionschef, SKL 

10.00-10.20 Konstgräsplanerna och fotbollens utveckling 

En introduktion till temat för dagen genom ett nedslag i konstgräsplanernas historiska 
utveckling 

Nils-Olof Zethrin, Expert idrott och fritid, SKL 

 

10.20- 11.00 Konstgräsplaners utbredning och miljöpåverkan 

Presentation av marknadsläget, tekniska lösningar och känd miljöpåverkan från 
konstgräsplaner i Norge och Sverige.  

Bjørn Aas, Norges teknisk-naturvetenskaplige universitet /SIAT 

 

11.00 – 11-45 Miljölagstiftning och myndigheters vägledningar som styr konstgräsplaners 
anläggande och drift 

Andrea Hjärne, stadsjurist Malmö stad 

Representanter från Naturvårdsverket och KEMI som besvarar frågor om hur 
myndigheternas vägledning inom området ser ut. 

 

11.45-12.45 Lunch 

  

12.45-13.30 De kommunala exemplen – hur gör Växjö och Järfälla kommuner?  

Växjö kommun har utifrån Naturvårdsverkets konstgräsvägledning tagit fram en 
handlingsplan relaterat till konstgräsplaner. 

Peter Bengtsson, Platschef Arena service 
Kultur- och fritidsförvaltningen Växjö kommun 

 

Järfälla kommun berättar om hur de har hanterat konstgräsfrågan i relation till mål och 
krav från idrotten och miljötillsynen. 

Pernilla Järverot, Kultur- och fritidsdirektör, Järfälla kommun 

 

13.30-14.00 SKL:s  Beställargrupp för upphandling av hållbara konstgräsanläggningar 

Karin Peedu, upphandlingsstrateg, SKL 

 

14.00-14.30 Fika 

 

14.30-15.15 Diskussionspass, erfarenhetsutbyte i salen 

Exempel på temafrågor: 

 

 Bygga nytt, hur då? 

 Mättekniker – hur gör ni? 

 Lagstiftningen – ger den tillräckligt stöd? 

 Vem har ansvaret för drift och anläggning? 

 Vad kostar drift och inköp vad får det kosta? 

 Hur ser framtiden ut? 
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 Hur gör ni i er kommun med upphandling av nya planer? 

 Vilka krav är lämpliga på breddfotbollsplaner och elitplaner? 

 Andra teman som uppkommit under dagen? 
 

 

15.15 – 15.45 Vad händer framöver hos de centrala myndigheterna, SKL, beställargruppen 
konstgräs och hur har andra länder gjort? 

SKL, Naturvårdsverket med flera 

15.45 – 16.00 Sammanfattning av dagen 

SKL sammanfattar dagen och summerar vad vi kommit fram till. 

Karin Peedu, Nils-Olof Zethrin och Fredrik Bäck, SKL  

 

 

 

Datum 19 september 2018, lunch ingår i priset 

Plats Stockholm, konferensanläggning Usine, Södermalmsallén 36 - 38 

Målgrupp Politiker och tjänstepersoner vid miljö-, fastighets- och fritidsförvaltningar.  

Kostnad 2600 kr exklusive moms. I priset ingår lunch och fika.  

1300 kr exklusive moms för webbsändning fram till 14.00 (eventuellt även sändning 
mellan 15.15 och 16.00) 

 

Anmälan Anmälan görs via denna länk. Sista anmälningsdag är 3 september 2018 för fysiskt 
deltagande men i mån av plats kan senare anmälan godtas. Anmälan till 
webbsändning kan göras fram till den 17 september eller till dess att 
anmälningslänken tas bort. Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person. 

Information För frågor om konferensen innehåll:  

Fredrik Bäck, fredrik.back@skl.se, 08-452 77 14,  

Nils-Olof Zethrin, Nils-Olof.Zethrin@skl.se 08-452 79 96,  

Karin Peedu, karin.peedu@skl.se 08-452 78 18 

För frågor kring anmälan: Konstella. konferens@konstella.se, 08-452 72 86 

 

Moderator vid konferensen är Nils-Olof Zethrin, expert idrott och fritid SKL. 
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