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Inledning 

I Naturvårdsverkets redovisning av sitt regeringsuppdrag att identifiera 

viktigare källor i Sverige till utsläpp av mikropartiklar av plast i havet 

pekades konstgräsplaner ut som den näst största källan, efter 

vägtrafiken. Rapporten visade att Sveriges samlade konstgräsytor släpper 

ut 1 640–2 460 ton per år, en siffra som i senare rapporter har justerats 

nedåt. Mängden som släpps ut anses dock fortfarande vara av sådan 

omfattning att det är av stor vikt att spridningen begränsas. Det är 

framförallt mikroplaster i form av infill-material som SBR, TPE och EPDM 

som lämnar planerna.     

I Sverige finns det ca 1150 konstgräsplaner som underhålls och 

regelbundet fylls på med nytt infill-material. Med intervaller om ca 10 år 

förnyas planerna och beläggs med nytt konstgräs och infill. Till det 

kommer investeringar i nya planer. Efterfrågan på mer fotbollsyta är 

särskilt stor i Stockholms fotbollsdistrikt där behovet utöver befintliga ytor 

är 50 nya fotbollsplaner för att komma ikapp den stora efterfrågan som 

råder från barn- och ungdomsfotbollen.  

Olägenheten med att mikroplaster lämnar fotbollsplaner gör att många 

kommuner väljer bort att investera i konstgrässystem som innehåller 

infill-material. Detta är olyckligt då infill-materialet har en viktig funktion i 

att ge goda spelegenskaper och ännu viktigare erbjuda säkra planer för 

utövarna. I vissa kommuner har det införts totalstopp för investeringar i 

nya konstgräsplaner vilket påverkar barn- och ungdomsfotbollen negativt. 

Stockholms Fotbollförbund har därför tillsammans med RISE och andra 

betydande aktörer startat två projekt med syfte att undersöka 

möjligheten för framtagning av ett nytt miljövänligt material där svensk 

skog används som råvara. Det ena projektet är en förstudie med uppgift 

att söka svar på de omkringliggande faktorer som krävs för att ett 

miljövänligt skogsråvarubaserat infill-material skall kunna bli verklighet.  

Det andra projektet, benämnt BioPitch, har till största delen fokuserat på 

att verifiera om det nya materialet kan fungera som infill-material. Här 

har olika mängder 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 ca 35/35/30. 

BioPitch pågår i 6 månader och skall i slutet av maj visa om hypotesen att 

tillverka material till infill av skog håller. 



Målet är att de två projekten tillsammans ska ge tillräckligt starka 

indikationer på att det utifrån materialspåren Grot och Lignin är tekniskt 

möjligt och ekonomiskt intressant att tillverka och marknadsföra ett 

skogsråvarubaserat infill-material. 

Projektgenomförande 

Projektet har letts av Stockholms Fotbollsförbund i samarbete med RISE. 

För förståelse av vilka förutsättningar som behövs för att ett 

skogsråvarubaserat infill-material ska kunna nå marknaden så har ett 

antal studiebesök och intervjuer genomförts, bland annat hos 

råmaterialleverantörer, tillverkare av konstgräs, ägare av 

planinfrastruktur och FIFA. Information har även inhämtats från 

konsortiet i det Vinnovafinansierade projektet BioPitch (partners: 

Stockholms fotbollförbund, RISE, Sveaskog, RenCom, Unisport, 

Stockholms stad – Fastighetskontoret, Karlstad kommun), i vilket bland 

annat materialhypotesen skall verifieras. Även Kemikaliecentrum, 

Stockholm stad har varit med och givit råd i frågor gällande 

kemikaliekrav, fossilfrihet och nedbrytbarhet. 

Projektbeskrivning 

Förstudie Biopitch har bestått av 5 arbetspaket (WP). 

• WP1 Projekt-koordinering 

Projektet har koordinerats av Stockholms Fotbollförbund. 

• WP2 Forskning 

Forskningsläget för biobaserade material avseende materialspåren 

Lignin och Grot har undersökts. Förstudien har även studerat 

projekt där andra biobaserade råvaror har använts för att ta fram 

miljövänligt infill-material. 

• WP3 Råvara 

Råvaru- och materialmarknadens kapacitet att producera och 

leverera ingångs-material har undersökts. Förstudien har tittat på 

vad som processmässigt krävs för att ta fram skogsbaserad råvara 

för tillverkning av biobaserat granulat. 

• WP4 Tillverkning 

Konstgräsleverantörers möjligheter att tillverka, testa och 

kommersialisera konstgräsplaner med nya material har undersökts. 

Förstudien har sökt svar på vad som krävs av tekniska och 

processmässiga omställningar hos nuvarande material- och 

konstgräsleverantörer för att producera och leverera nedbrytbart 

granulat.      

• WP5 Marknad 

Marknadens krav på materialegenskaper både i Sverige och 

internationellt har undersökts. Styrande parametrar är miljö och 



pris samt spel/säkerhetsegenskaper som klarar FIFA Quality Pro och 

FIFA Quality. Marknadens storlek har undersökts. 

Projektperioden för förstudien har varit 4 månader, från 1 december 2018 

till 1 april 2019. Projektet har finansierats med medel från 

Naturvårdsverkets beställargrupp Konstgräs. 

WP1 Projekt-koordinering 

Projektet har koordinerats av Stockholms Fotbollförbund. Regelbundna 

möten har hållits varje månad där projektets framskridande har 

rapporterats och diskuterats bland projektets parter. Projektet har följt 

tidsplan och budget som planerat. 

WP2 Forskning 

Förstudien visar att det har genomförts ett stort antal projekt med syfte 

att finna nya miljövänliga material som kan användas som infill. Många av 

dessa projekt har genomförts hos materialtillverkare och 

konstgräsleverantörer med egen tillverkning och produktion av infill. 

Konstgräsleverantören Unisport, som deltar som partner i projektet, har 

sedan 2015 bedrivit ett projekt att med rörsocker som råvara tillverka ett 

miljövänligt infill-material. Idag finns det till försäljning under varunamnet 

Saltex BioFill™. Första planen i Sverige där Unisports nya material ska 

testas ligger i Botkyrka. Premiärvisning av planen är 9 maj 2019. 

Förstudien har inte påvisat någon leverantör som kommit så långt att de 

kan lämna garantier på ett biobaserat, nedbrytbart infill-material. Det 

finns material som klarat labbtester men som ännu inte testats praktiskt 

tillräckligt länge för att det med säkerhet kan sägas fungera. 

Förstudien har identifierat ett bolag i USA, Brock, som är i startgropen att 

börja sälja ett skogsbaserat infill-material där gallringsråvara från tall-

odlingar används. Råvaran processas mekaniskt i 9 patenterade steg och 

ger ett infill med rätt form, storlek och yta. Materialet, som har klarat 

Lisportesten (en maskinmässigt genomförd slitagetest), garanteras hålla 

10 år med korrekt underhåll. Infillet måste med hjälp av regelbunden 

skötsel av fotbollsplanen hållas luftigt så det inte kompakteras och börjar 

brytas ner. Materialet tar åt sig fukt så olägenhet med hårda planer på 

vintern kan uppstå. Materialet innehåller inga kemikalier. Stockholms 

fotbollförbund söker en plan i Stockholm där materialet kan testas.   

Den allmänna bilden av den internationella konstgräsmarknaden är att 

den fokuserar mer på recycling och återvinning än att saluföra nya 

biobaserade material. Den bilden delas även av FIFA som inte kan peka 

på någon leverantör som har ett helt färdigtestat biobaserat material 

framme.  



WP3 Råvara 

De två materialspår som undersöks i projektet är Grot och Lignin. 

Grot är en förkortning för grenar och toppar, en restprodukt från 

skogsnäringen. I dagsläget finns en fungerande grot-affär i södra Sverige 

men inte i norra. Anledningen är att groten är transportkänslig. Det vill 

säga att det sällan lönar sig att transportera den längre än maimalt 8-10 

mil. 

Vid uttag av grot måste miljöhänsyn tas. Det innebär bland annat att 

minst en femtedel av grenarna och topparna bör lämnas kvar. 

Vi kan förenklat dela in grot i färsk och äldre grot. Vi har i projektet 

använt den färska, gröna groten som tagits om hand direkt efter 

avverkningen. Får groten ligga kvar börjar den att brytas ner och får en 

annan kvalitet. Vilken av de två som passar bäst har vi i projektet inte 

haft tid att utvärdera. 

Idag finns ingen etablerad industri för att torka och mala groten till 

önskvärd storlek för inblandning i material för infill-tillverkning. Vi har i 

projektet fått grot hanterad och levererad från Sveriges 

lantbruksuniversitet, SLU, i Umeå. Deras kapacitet är inte så stor men de 

kan enkelt producera tillräcklig mängd för att vi framöver ska kunna göra 

en fullskalig test och belägga en fotbollsplan med det nya infill-materialet. 

Processen att omvandla färsk, fuktig grot till torr grot i rätt storlek är 

relativt enkel och behöver inte kosta så mycket i investeringar. Det är tre 

enheter som krävs: 

1) Avfallshugg 

2) Tork 

3) Hammarkvarn 

Av 10 ton färsk, fuktig grot går det att få ut ca 4 ton användbar grot.  

Lignin är en restprodukt från massaindustrin. Den kan utvinnas ur det 

som kallas för svartlut, en rest från massatillverkningen. I trädet fungerar 

ligninet som ett ”lim” som håller ihop trädets fibrer. Idag bränns ligninet 

upp i massabruket.  

Uppskattningsvis finns det en potential att producera minst 2 miljoner ton 

lignin per år ur svenskt skogsbruk. Den mängden skulle räcka till att 

producera ca 10 % av övergången till biobaserad plast i Europa. 

Rencom, ett företag som deltar i projektet, har stor kunskap om lignin 

och dess egenskaper. De har idag ingen stor produktion men ambitionen 

är att inom snar framtid kunna ha en produktionsenhet i drift. 



För att nya biobaserade material fullt ut ska vara hållbara krävs att även 

råvaran tas om hand och hanteras på ett för miljön korrekt sätt. Sverige 

har i mer än 100 år haft lagar som kräver återbeskogning efter 

avverkning och sen drygt 20 år tillbaks finns i Skogsvårdslagen även krav 

på att skogsbruket ska ta miljöhänsyn. Vi har alltså en lång tradition av 

att ta hand om vår skog på bästa sätt.  

Hur hållbara material framtagna av andra bioråvaror som rörsocker och 

olivkärnor etc. är har inte projektet undersökt. Det kan dock nämnas att 

kork som skördats på rätt sätt är ett mycket hållbart material. Den är bra 

både ur miljösynpunkt och genom de arbetstillfällen den skapar. Vi kan 

dock inte komma bort från de olägenheter den visar upp genom att vara 

allt för statiskt laddad och hårdna vid minusgrader. 

För att tillräckligt med grot och lignin skall finnas tillgängligt för en 

framtida produktion av miljövänlig infill-material krävs att industrin får 

tydliga besked vilka miljökrav som kommer att ställas på materialen. 

Kemikalilistan, fossilfrihet och nedbrytbarhet blir viktiga frågor att reda ut 

innan industrin kan satsa. Om det råder politisk osäkerhet om vilka 

miljöval som kommer att göras framöver kommer industrin inte att våga 

investera för en framtida produktion. 

WP4 Tillverkning 

I förstudien har två leverantörer av konstgräs besökts. Den ena är 

Unisport som ingår i projektet och den andra är FieldTurf. Projektet har 

även besökt två betydande materialtillverkare. 

Unisport är marknadsledande inom idrottsanläggningar och aktivitetsytor i 

de nordiska länderna. Företaget har ca 400 anställda med en omsättning 

på 155 miljoner euro. Tillverkning av konstgrässystem är förlagd till 

Alajärvi, Finland. Unisport köper sina material av extern leverantör. 

FieldTurf är världens största leverantör av konstgrässystem med över 

10 000 anlagda sportytor runt om i världen. FieldTurf tillhör Tarkett 

Sports och är deras konstgräsdivision. Tarkett Sports ingår i Tarkett 

Group och har mer än 12 000 anställda med en omsättning på 2.3 

billioner Euro. FieldTurf producerar eget material både till infill och 

grässtrån. 

Unisport har sedan 2015 bedrivit ett projekt att med rörsocker som 

råvara tillverka ett miljövänligt infill-material. Idag finns det till försäljning 

under varunamnet Saltex BioFill™. Unisport har valt att göra ett infill-

material som till storlek, form och känsla skiljer sig från traditionella infill-

material. För att få de rätta spelegenskaperna med det nya materialet har 

Unisport designat ett helt nytt konstgrässystem.  



I projektet BioPitch testar Unisport att med hjälp av skogsråvara förbättra 

egenskaperna hos sitt nuvarande biomaterial. Resultatet av de försöken 

vet vi mer om när projektet BioPitch avslutas i slutet av maj.   

FieldTurf tillverkar i samarbete med det tyska företaget Morton eget 

konstgräs. Morton har de senaste 10 åren belagt över 9000 sportsarenor 

runt om i världen med sitt konstgräs. Morton omsätter 80 miljoner US$ 

och har utanför Kina en marknadsandel på ca 35%. Materialet är av 

polyetylen och framställs ur gasen som bildas vid krackning av råolja. 

Kvaliteten på det konstgräs Morton tillverkar är mycket hög och klarar 

Lisport-tester på över 200 000 cykler. De siktar på en hållbarhet som 

motsvarar 20 års användning innan gräset börjar splittras. Att ta fram ett 

konstgräs baserad på biomaterial med liknande kvalitet blir såklart en 

stor utmaning. Både FieldTurf och Morton ser med stort intresse på 

BioPitch och deltar gärna med sina kunskaper och erfarenheter i ett 

framtida fortsättningsprojekt.  

Ett annan betydande tysk materialtillverkare av infill-material är Melos. 

De är världsledande på EPDM och omsätter 105 miljoner €. Projektet har 

besökt dem och tagit del av deras forskning och utveckling inom nya 

material. De har i stort sett undersökt de flesta kombinationer av 

material. Bland annat har de ett hybrid-infill där EPDM och Hamp ingår. 

De är mycket villiga att testa skogsråvara och se vilka egenskaper det 

kan ge till deras infill-material.  

En slutsats som kan dras efter alla besök hos olika tillverkare är att 

kvalitet är avgörande. Det är stor skillnad mellan olika kvaliteter av 

EPDM, Kork, Konstgräsmaterial etc. Det är troligt att de miljöproblem vi 

idag har med spridning av mikroplaster till betydande del har orsakats av 

upphandlingsregler med lägsta pris, och därmed sämre kvalitet, som 

styrande parameter.  

WP5 Marknad 

Marknaden för miljövänliga infill-material är stor. Även om fokus på 

mikroplaster är störst i de nordiska länderna så börjar många andra 

länder uppmärksamma miljöproblematiken. I de flesta länder används 

idag SBR som infill-material och det anses också erbjuda bäst funktion, 

detta dessutom till bästa priset. 

Hur den totala marknaden för konstgräs ser ut är inte helt enkelt att 

överblicka. Det finns ingen exakt information att tillgå men FIFA 

uppskattar det totala antalet konstgräsplaner till över 100 000 stycken 

world-wide. I Sverige finns det ca 1150 stycken och i Stockholms 

fotbollsdistrikt har vi ca 300 planer. 



Projektets ide på strategi för att nå en bred, global marknad är att hålla 

forskningsprojektets resultat så öppet som möjligt, så att det kommer 

många materialtillverkare och leverantörer till gagn. Samtidigt är det 

viktigt att skapa affärer så att efterfrågan på Grot och Lignin ökar och 

skapar incitament för råvaruindustrin att investera i produktionsenheter. 

Bilaterala samarbeten där intresserade konstgräsleverantörer och 

materialtillverkare i samarbete med projektet kan utveckla sina egna 

material eller ta fram nya blir därför viktiga framöver. Genom samarbete 

kan både projektet och den enskilde leverantören höja sin kunskapsnivå.  

Sammanfattningsvis kan sägas att intresset för projektets ansats är stort. 

Både FIFA och stora material- och konstgräsleverantörer är intresserade 

av att delta i projektets ambition att ta fram ett miljövänligt infill-material 

baserat på råvara från svenska skogar.   

Många artiklar har också skrivits om projektet. Bland annat i Magasinet 

Fotboll, Tidskriften Landskap och Forum för Bioekonomi. 


