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Sammanställning av kunskap och åtgärdsförslag för att 
minska spridning av mikroplast från konstgräsplaner 

och andra utomhusanläggningar för idrott och lek



Konstgräsplaner som källa till mikroplast

Varje år läggs ca 2000 ton gummi- och 
plastgranulat ut på Sveriges drygt 1000 
konstgräsplaner: 
761 11-manna planer, 
282 5-7-9-manna planer  

(Magnusson et al., 2016. Swedish sources and pathways for 
microplastics to the marine environment, A review of excisting
data. IVL Svenska Miljöinstitutet, report number C 183)

Plastfibrer
Plast- eller gummigranulat
för stöttning, stötdämpning



Andra konstgjorda utomhusanläggningar för 

idrott och lek?



Projektets upplägg

I.  Lekplatser och idrottsanläggningar 

med gjutna gummiytor 

II.  Konstgräs med granulat

III. Konstgräs utan granulat

IV. Ridanläggningar

Alla anläggningstyper: 

Sammanställning av dagens situation och 

aktuella kunskapsläget

- Kvantitativ och teknisk studie (antal, area, 

material, ålder, livslängd, slitage, mm)

- Underhållsrutiner

- Återanvändning/återvinning av uttjänta mattor 

- Åtgärder för att minska spridning av mikroplast

Uppskattning av utsläpp och 
spridning av  mikroplast
- Fältprovtagning och analys

Syfte: Öka kunskapen om olika artificiella anläggningar som källor till  
mikroplast, samt ta fram åtgärdsförslag



 Rang  Kommun                 Folkmängd    

                                          (31/12-2017) 

  1 Stockholm 949 761 

2 Göteborg 564 039 

3 Malmö 333 633 

4 Uppsala 219 914 

5 Linköping 158 520 

6 Örebro 150 291 

8 Helsingborg 143 304 

9 Norrköping 140 927 

11 Umeå 125 080 

12 Lund 121 274 

13 Borås 111 026 

17 Gävle 100 603 

18 Halmstad 99 752 

19 Sundsvall 98 810 

28 Luleå 77 470 

30 Skellefteå 72 723 

34 Karlskrona 66 666 

37 Östersund 62 601 

43 Uddevalla 55 763 

113 Kiruna 23 028 

 
Summa: 3 675 185 

 
Befolkningsandel: 36% 

 

Intervjuer, 20 svenska kommuner
Intervjuunderlag framtaget i samråd med NV

Kommunala förvaltningar
▪ Miljökontor
▪ Idrotts- och föreningsförvaltningar
▪ Lokalförvaltningar
▪ Park- och naturförvaltningar
▪ Tekniska förvaltningar
▪ Trafikkontor
▪ Kultur- och fritidsförvaltningar
▪ Föreningsenheter
▪ Skol- och fritidsförvaltningar
▪ Samhällsbyggnadsförvaltningar

Kommunala fastighetsbolag
Idrottsförbund (SvFF, SvRSF, lokala förbund) 
Enskilda fotbollsförening och ridklubbar
GotEvent
Tillverkare/Leverantörer
Rengörings- och underhållsföretag

Sammanställning av dagens situation och aktuella kunskapsläget



Lekplatser och idrottsanläggningar med gjutna gummiytor   



Varje lokal okulärbesiktigades 

Mängden lösa gummigranulat på marken, samt 

skador/gropar i underlaget kvantifierades för

uppskattning av mikroplastförlust 

Sedimentprover togs från dagvattenbrunnar i nära 

anslutning till gummibeläggningen, 2 brunnar/lokal                            

Delprov filtrerades genom 2 mm såll och 300 m filter

Alla gummipartiklar kvantifierades med avseende på 

antal, vikt, färg, form och struktur 

→ antal och vikt gummipartiklar per kg torrvikt sediment

Provtagning vid 10 lokaler: 6 lekplatser och 4 idrottsanläggningar i 
Stockholm, Göteborg och Uddevalla. 

Uppskattning av utsläpp och spridning av  mikroplast



2. Vasaparken (800 m2)
Lekplats med högt slitage. Ny gummibeläggning 2016/2017,   
flerfärgade kullar. Dagvattenbrunnar 20 och 15 m från röd  
yta, brunn 2 bakom gräsyta.  

1. Uggleparken (860 m2)
Lekpark från 2013 i bra skick, i anslutning till förskola. Flera mindre    
gummiytor i olika färger. Dagvattenbrunnar 3-4,5 m från lekytorna.

3. Kaninparken (350 m2)
Lekpark i bostadsområde från 2016/2017.  
Två lekytor med olika  gummibeläggning.  
Dagvattenbrunnar 4 och 2 m från varsin yta.   
Lekplatsen omgiven av stenkant.

4. Hägerstenshamnen (390 m2)
Lekplats vid Hägerstenshamnens skola från 2017.  
Ligger bredvid multigräsmatta. 
Dagvattenbrunn 1,5 m från gummiytan. 

Stockholm

Provtagning – Lekplatser



Göteborg
5. Plikta lekplats (Slottsskogen; 40 m2)

En av Göteborgs största lekplatser, 
från 2011, med gjuten granulatmatta 
i kombination med sand. Välhållen, 
inga skador eller lösa granulat.
Brunnar 0 och 5 m från gummiytan.

Uddevalla
6. Badhusparken (350 m2)

Provtagning – Lekplatser

Större, mycket välanvänd lekplats från 2008 i centralt belägen park. En större och en mindre gummiyta med flera 
lekredskap. Mycket skador och lösa gummibitar. Brunnar 0 och 15 m från grön gummiyta



2. Kristinebergs IP (6200 m2)
Äldre (ca 20 år) idrottsplats med en 11-manna 
naturgräsplan och friidrottsytor. Mycket sliten 
gummibeläggning med många lagningar och lösa 
granulat. Dagvattenbrunnar 0,2 m från gummiytan. 

1. Östermalms IP (3990 m2)     
Friidrottsytor och basketplan med nylagda + ca 10 år gamla,    
gummitytor i rött med blåa 60-m banor. Intilliggande konstgräs-
planer med grönt granulat. Äldre ytan har mycket lagade skador.  
Lösa granulat på alla ytor, Brunnar 8 och 40 m från gummiytan.

Stockholm

Provtagning – Idrottsanläggningar Göteborg
3. Angeredsvallen (7200 m2)

Idrottsplats med friidrottsbana samt fotbollsplan i 
gräs. Gummibeläggning från 2014 + grön kant från 
1995. Mycket slitage och skador, enstaka lösa 
granulat. Dagvattenbrunnar 2 m från gummiytan. 

Uddevalla
4. Rimnersvallen (5900 m2)

Uddevallas största utomhusarena naturgräsplan och 
friidrottsytor. Gummibeläggning från 2013 i mycket gott 
skick, fåtal skador, lagningar och lösa granulat. Avvattnings-
brunn i gummiytan och dagvattenbrunn 1,5 m från ytan. 



Resultat från fältprover
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Vasaparken
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S = 2 mm såll
300 = 300 µm filter



Resultat från fältprover
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0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

Brunn 1:S Brunn 1:300 Brunn 2:S Brunn 2:300

A
n

ta
l p

e
r 

kg
 s

e
d

im
e

n
t 

(t
o

rr
vi

kt
)

Angeredsvallen

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

Brunn 1:S Brunn 1:300 Brunn 1:20 Brunn 2:S Brunn 2:300

A
n

ta
l p

e
r 

kg
 s

e
d

im
e

n
t 

(t
o

rr
vi

kt
)

Rimnersvallen

S = 2 mm såll
300 = 300 µm filter
20 = 20 µm filter



Stora mängder gummigranulat hittades i dagvattenbrunnar i nära 

anslutning till anläggningar av gjutet gummi.

300 – 24 000 gummigranulat/kg sediment vid lekplatser

1900 - 296 000 gummigranulat/kg sediment vid idrottsanläggningar

Gummigranulaten representerade väl de färger som förekommer på 

gummiytor vid respektive lokal.

Antalet gummigranulat varierade stort mellan lokaler och mellan brunnar 

inom en och samma lokal. 

Gummigranulaten riskerar spridas vidare via dagvattnet till vattendrag.

Anläggningar med gjutna gummiytor är en potentiellt betydande källa till 

mikroplast i naturen.

Sammanfattning av resultat från fältprover



Information från 15 kommuner:  

Total area gummiytor vid lekplatser: ca 100 000 m2 (exkl. 125 424 m2 angivet av 

Stockholms kommun då detta innefattar idrottsytor). Mycket underskattad siffra, saknas 

information från flera kommuner framför allt för skolor/förskolor.

Anlagda sedan början av 2000-talet.

Mest omnämnda leverantörer: Gårda Johan, Kompan och HAGS.

Information från 5 leverantörer:  

Leverantörer ser stabil - ökande trend i beställning av ytor med gummimaterial.

Levererar tot. ca 430 anläggningar med platsgjutet gummi och >100 med fallskydds-

plattor per år. 

Totalyta platsgjutet gummi : ca 37 000 m2 per år (3 leverantörer)

Total yta fallskyddsplattor: ca 1300 m2 per år (1 leverantör)

Platsgjutet gummi: Topplager EPDM, underliggande sviktlager SBR (/EPDM)

Fallskyddsplattor: EPDM eller SBR + EPDM

Lekplatser på allmän plats och på skolgårdar/förskolor

Sammanfattning av dagens situation och aktuella kunskapsläget 

rörande anläggningar med gjutna gummiytor



Idrottsanläggningar

Information från 14 kommuner:  

Total area: ca 60 000 m2 (exkl. 125 424 m2 angivet av Stockholms kommun då detta 

även innefattar lekplatser). 

Material: Topplager EPDM med eller utan underliggande sviktlager av SBR, endast 

SBR, SBR + polyuretan, tartangummi, ”gjutet gummi”. 

Anläggningsåren för friidrottsytorna varierar från 1980-tal fram till nutid.

Flera kommuner saknade information om leverantör, area för ytan och 

materialspecifikationer. 

De leverantörer som omnämnts är Polytan, Nordic Sports, Spentab och Svenska 

Sportbygg. 

Sammanfattning av dagens situation och aktuella kunskapsläget 

rörande anläggningar med gjutna gummiytor



Livslängd, underhåll, slitage
Uppskattad livslängd 5 -25 år (medeltal 15 år) för lekplatser, överlag god hållbarhet och 

livslängd för idrottsanläggningar, upp till 30 år.

Underhåll: Varierar mellan kommuner och skulle kunna förbättras. För lekplatser främst 

barmarksstädning vid behov, även lövblåsning, avlägsnar sand (förordas starkt av 

leverantörer). Djuprengöring eller spolning var 1-3e år för idrottsanläggningar anges av 3 

kommuner, men endast en kommun anger att lekplatser högtryckstvättas -åsikterna om 

detta förordas eller tom starkt avrådes går isär bland leverantörerna. 

Lekplatsbesiktning minst 1 gång/år av besiktningsman, ffa ur säkerhetssynpunkt, samt 

regelbundna kontroller av driftspersonal där skador rapporteras och åtgärdas.

Idrottsanläggningar okulärbesiktigas årligen för skador/slitage, ev. daglig tillsyn av  

driftspersonal, eller kontrolleras endast inför större tävlingar.

Slitage: För lekplatser anges  förhöjt slitage vid kanter, skarvar och materialmöten →

gummiytan släpper från underlaget eller spricker. Slitage från lek, marksättning, sand, grus 

och vandalism. Leverantörer anger att anläggningsförfarande (temp, mängd bidemedel, 

granulatstorlek) påverkar hållbarheten. Förordar komplettsystem med svikt- och topplager.

För idrottsanläggningar anges slitage av skor, högt användande av innerbanan, 

åldersrelaterade skador, snöplogning, sprickbildningar.



Återanvändning och återvinning av uttjänta mattor 

Endast ett fåtal kommuner kunde svara på när idrottsytor anses uttjänta.

För lekplatser anses ytan vara uttjänt vid försämrade fallskyddsegenskaper, eller byts 

ut när lekplatsen som helhet är utsliten/dålig, eller när baslagret blottläggs. En fördel 

med fallskyddsplattor anges vara att enstaka fallskyddsplattor kan bytas ut vid 

slitage/försämrad fallskyddsegenskap. 

Vad som händer med uttjänta gummiytor är inte alltid känt av kommunerna och 

vägledning hur gummiytorna bäst omhändertas efterfrågas. 

Ansvaret läggs ibland ut på upphandlad entreprenör eller leverantör som ansvarar för 

bortskaffandet av ytorna från platsen. Metod beror på de krav och möjligheter som 

finns i respektive kommun.

Materialet skickas främst till förbränning, men även återvinning och deponi 

förekommer. 



Idag förekommande åtgärder för att minska spridningen 

av mikroplast
Begränsa användandet av syntetiska material i lekplatser: Flera kommuner är restriktiva i sitt 

användande av gummiytor, både vid nyanläggande och vid renoveringar av lekplatser. För 

lekplatser med tillgänglighetskrav angavs dock gjutet gummi och konstgräs vara de enda 

alternativen på platser med fallskyddskrav. Ett alternativ som anges är att utveckla tillgänglig 

lekutrustning utan fallskyddsbehov. 

Minska slitaget av de ytor som redan finns, framför allt genom materialval runt gummitytorna, 

men också genom att minska antalet kanter och skarvar –hellre en stor yta än fler små. 

Omgivande metall/trä-kant håller mattorna på plats minskar risken att ytorna släpper.

Inga/ett fåtal aktiva skyddsåtgärder förekommer för att minska spridningen av mikroplast i de 

tillfrågade kommunerna. Inga kommuner angav aktiva skyddsåtgärder för lekplatser, medan ett 

fåtal skyddsåtgärder angavs för idrottsplatser, bl.a. asfalterad snöupplagsplats med betongkant 

för bortplogat material, sandfilter i brunnar, eller att anläggningen ligger nersänkt för att minska 

spridning av material från området.

Avsaknaden av skyddsåtgärder beror främst på att problematiken inte uppmärksammats. 

Leverantörerna angav att korrekt skötsel och anläggande har stor inverkan på hållbarhet och 

därmed granulatsläpp. Grovt topplager släpper ev.  mer. Undvika marksättning genom tätskikt 

och dränering för att undvika rörelser i underliggande mark.



Konstgräsytor utan granulat

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Konstgras_hjallbo.jpg


Vanligen fyllda med sand eller utan fyllnadsmaterial, sk infill-fria mattor. 

Begränsad information om den här typen av ytor jämfört med granulatfyllda planer. 

Intervjuunderlaget visar en stor variation i användande runt om i landet: Lekplatser, 

bredd- och skolfotbollsplaner, multisportplaner, tennisbanor, löparbanor, golfbanor, 

utomhusgym, aktivitetsytor i parker, trafikmiljö, mm där man vill ha slitstark yta.

Anläggs ofta snabbt och i egen regi av skolor/ förskolor och idrottsföreningar.

Informationen bristfällig både gällande var och i vilken omfattning de finns idag, 

men användandet tycks öka snabbt.

Göteborg 472 st ytor med total area ca 86000 m2.

Stockholm: Skolfastigheter i Stockholm (SISAB) äger 43 st bollplaner, samt har 

konstgräsytor på ca 240 av sina fastigheter. Stockholms fotbollsdistrikt (STFF) anger 

att det finns 116 st näridrottsplatser & Kulan-anläggningar i distriktet.

I andra kommuner få eller inga ytor, ex. Örebro, Lund & Halmstad

Generellt hög nyttjandegrad.

Sammanfattning av dagens situation och aktuella kunskapsläget 

rörande konstgräsytor utan granulat

Information från 15 kommuner:  



Livslängd varierar med ytans syfte och nyttjandegrad, noggrannhet vid 

anläggningsarbetet. Vanlig avskrivningstid 10 år, men kan ofta användas i 

15-20 år innan uttjänta.

Slitage ffa i form av sabotage, glid- och friktionsskador samt släpp i kanter.

Underhållsrutiner består i huvudsak av barmarksunderhåll (skräpplockning 

och blåsning/borstning)

Inga uppgifter om man från kommunernas sida sett skillnader mellan olika 

leverantörer, specifika material gällande slitage, livslängd och funktion, 

men några uppgav att stråna släppt efter bara några månader, medan 

andra konstgräs kunde ligga i åratal och upplevas som nylagda.

Återvinning förekommer, men begränsad information. Uttjänta mattor 

verkar till stor del gå till deponi. 

Livslängd, underhåll, slitage, återvinning



Haft mindre fokus i frågan om spridning av mikroplaster, större fokus på 

konstgräs med granulat.

Åtgärder idag främst inriktade på att begränsa användandet av konstgräs. 

Tillgänglighetskrav dock ofta ”hinder” från att välja alternativa, naturliga 

underlag som bark, sand eller träflis.

Övriga åtgärder som nämns är att omge ytorna av planteringsytor eller minska 

slitage genom att undvika materialmöten och skador från fordon. 

Källor till mikroplastförluster förutom själva fibrerna

– ”Wrapping”-tråd som buntar ihop grässtråna som sedan limmas på backingen

– Latex-bindemedel med SBR-partiklar som mjukgörare

Alternativ som enligt FIFA håller längre, begränsar mikroplastspridningen

– Tvinnade fibrer

– PU-backing

De två sistnämnda är dyrare alternativ, varvid de två förstnämnda altjämnt 

efterfrågas

Idag förekommande åtgärder för att minska spridningen 

av mikroplast



Ridanläggningar    

Ridbane- och 
paddockmatta i 
gummi

Plastmaterial i ridanläggningar: 
- Exempelvis kan gummi/ gummiflis 

från återvunna bildäck användas 
för inblandning i ridunderlaget, i 
bärande/ stabiliserande 
mellanlager eller i sviktande 
bottenskikt. 

- Även plasttextil och syntetiska 
fibrer förekommer som 
inblandning i sandmaterial, s.k. 
fibersand. Anses förbättra svikten 
och minska risken för skador för 
hästarna.

10-16 kg/ton sand
2-3,5 kg/m2

(Sv Ridsportförbundet, 2014)
Fibersand - en blandning av sand och polyesterfiber, 
polypropenfiber och andra syntetfibrer



Ridanläggningar drivs ofta i privat regi

Enligt Svenska Ridsportförbundet har 25 anläggningar inom förbundet 
angett att de använder fibersand på sina ridbanor, 
samt 11 anläggningar med gummiflis på banorna.

Information från 3 kommuner 

Sammanfattning av dagens situation och aktuella kunskapsläget 

rörande ridanläggningar

Kommun Inomhus/
Utomhus

Material Area 
(m2)

Tillförd 
mängd

Anläggnings-
år

Livslängd 

Göteborg Inomhus Fibersand, 
Geotextil

5 500 - - -

Utomhus Fibersand 7 150 2017

Luleå Inomhus Fibersand, 
Hippotex

1 660 900 kg/år 2012/2013 -

Utomhus Fibersand, 
Hippotex

1 430 - 2014/2015 -

Kiruna Inomhus Fibersand, 
Ottomatta & 
Geo-Gum Tex

1 200 Inget 2017 ca 10 år

Totalt ca 17 000 m2 för dessa 3 kommuner, 
Mängd plastfiber endast i dessa anläggningar borde motsvara 34-59,5 ton.



Underhåll, slitage

Banorna harvas, vattnas och mockas dagligen/vid behov. Vid mockning riskerar 
plastfiber följa med och hamnar då på gödselstacken. 

Daglig tillsyn men ingen officiell besiktning av banorna.

Fibersanden finfördelas/mals ner av sand och hästhovar.

Återanvändning och återvinning

Fibersanden bedöms uttjänt p.g.a. ålder och försämrade egenskaper. 

Materialet på inomhusbana uppges bytas ut regelbundet och kommunen 
ansvarar för bortskaffandet av materialet. Alternativt läggs uttjänt fibersand 
från inomhusbanan ut på anläggningens utebana.

Idag förekommande åtgärder för att minska spridning av mikroplast

Ingen av de intervjuade anläggningarna beaktar ev. spridning av mikroplaster 
vid anläggandet av banorna och i dagläget finns inga åtgärder för att minska 
spridning. 

Spridning av syntetfibrer kan ske via mockning, kan fastna

i hovar, eller spridas direkt från utomhusarenor.

Båda kommunerna distribuerar vidare gödsel producerat 

från anläggningen, men har ännu inte fått kommentarer 

om syntetfiber i produkten av slutanvändarna.



Åtgärdsförslag



Åtgärdsförslag – Lekplatser och idrottsanläggningar med gjutet gummi
Information/utbildning

– Utbildning av beslutsfattare, anläggningsägare, driftspersonal, skol- och 
förskolepersonal, tränare, utövare, mfl, för att öka medvetenheten om mikroplast, hur 
olika material slits, hur man bäst underhåller och nyttjar anläggningarna för att minska 
skador och slitage, hur gummiytorna återvinns, samt hur man minskar spridningen av 
mikroplast.

– Utbildning av utförare/leverantörer för att öka kvaliteten på anläggningarna; hur 
materialval, anläggningsförfarande och utformningen påverkar slitage och risk för 
spridning av mikroplast.

– Information till besökare hur tex lekredskap påverkar slitage av gummibeläggningen.

– Utöka Beställargrupp (BG) Konstgräs så att den innefattar även dessa konstytor, eller 
skapa en egen BG. 

Skyddsåtgärder

– Granulatfällor i dagvattenbrunnar

– Mikroplastfilter i brunnar. Kräver mer skötsel och ev specialanpassade brunnar. 

– Sarg/Kant runt lekplatser som håller ytorna på plats och hindrar rörelse vid marksättning. 

Hindrar att kanter lyfts och därav skador/slitage. Innebär ökad investeringskostnad, men 

ökar anläggningens livslängd. Markerar ytan vid snö och hindrar därmed skador från 

plogmaskiner.

– Hårdgjorda ytor med kant för snöupplagring vid idrottsanläggningar som vinterhålls. 

Alternativt lägg snön på delar av banan.



Underhåll

– Regelbunden borstning/sopning för att avlägsna sand, grus, minskar slitaget. Ta 
omhand uppsamlat material och avlägsna lösa granulatbitar. 

– Undvik att blåsa bort skärp, snarare sug upp lösa bitar.

– Regelbunden rengöring av intilliggande dagvattenbrunnar för att avlägsna 
ansamlade granulat innan de förs vidare.

– Noggrann rengöring av området efter nyanläggning där lösa granulat använts. 

– Se till att underhållsansvariga informeras och skyndsamt lagar skador då de 
uppstår. 

– Miljötillsyn bör ingå i nuvarande lekplatsbesiktning, där skador och spridning av 
mikroplast kontrolleras och åtgärder sätts in vid behov. 

– Ev. djuprengöring av gummiytan för att öka livslängden, men detta behöver 
utredas/klargöras då åsikterna går isär. 

Åtgärdsförslag – Lekplatser och idrottsanläggningar med gjutet gummi



Materialval och utformning

– Restriktivt användande av syntetiska material i lekplatser. Att i möjligaste mån minimera 
ytorna och endast använda gummimaterial där det krävs för att uppfylla tillgänglighet 
och det krävs fallskydd. Både genom att anpassa materialval till olika lekaktiviteter och 
redskap och att utveckla lekplatserna och lekredskapens utformning.

– Utveckling av alternativa, icke-syntetiska material som ger liknande stötdämpande 
egenskaper och därmed uppfyller både fallskydds- och tillgänglighetskrav. 

– Se över materialval i angränsande ytor, ffa undvika sand och grus, för minskat slitage 
och ökad livslängd.

– Utforma anläggningar så att avrinningen minimeras utöver till kontrollerade 
uppsamlingsbrunnar med installerade granulatfilter.

– Underliggande tätskikt med dränering vid nyanläggning, för att minska marksättning 
och för att samla upp mikroplast i lakvatten. Dock relativt kostsamt och okänd effekt.

– Anlägg gummiytor så att ytorna lutar svagt inåt, så att avrinnande vatten infiltreras 
istället för att leda till dagvattenbrunn.

Åtgärdsförslag – Lekplatser och idrottsanläggningar med gjutet gummi



Policy

– Utveckla vägledningen för konstgräsplaner så att det blir tydligare att dessa även gäller 
för anläggningar med gjutna gummiytor och fallskyddsplattor. 

– Ta fram riktlinjer/underlag till beställare och utförare om för- och nackdelar med olika 
materialval, hur man bäst underhåller olika material, hantering av uttjänta material och 
åtgärdsförslag för att minska spridningen av mikroplast från dessa anläggningar.

– Inför miljökrav angående hållbarhet och risk för spridning av mikroplast i upphandlingar 
av dessa ytor. 

– Utveckla befintliga ramverk för entreprenader (ABT & AB) där entreprenören har krav på 
sig att lämna en s.k. Knowledge Management-plan som tar upp kundens krav. 

– Ställ krav på kommunerna gällande samordnade register/dokumentation över antal 
anläggningar, ytor, material, leverantörer och anläggningsår. 

– Inför tillsynskrav ur miljösynpunkt med tydligt verksamhetsansvar.

Åtgärdsförslag – Lekplatser och idrottsanläggningar med gjutet gummi



Åtgärdsförslag – Konstgräsplaner utan granulat

Skyddsåtgärder

– Staket runt hela planen och fordonssäkra ingångar. 

– Mikroplastfällor/filter i dagvattenbrunnar

Underhåll

– Löpande städning och lagning 

Materialval

– Endast lägga konstgräs där det finns behov att uppfylla tillgänglighet 

och/eller fallskyddskrav, där det idag finns få/inga naturliga material 

som alternativ.

– Val av fiber och backing som minimerar fiberförluster.

Policy

– Funktionskrav vid upphandling utifrån bästa miljöprestanda 

(miljöhänsyn förtydligad in ny LOU, 2017-01) 



Åtgärdsförslag – Ridanläggningar

Information och utbildning

– Utbildning av beslutsfattare, anläggningsägare, driftspersonal och utövare för att öka 

medvetenheten om plaster i olika material, samt hur man kan minska spridningen

Skyddsåtgärder

– Fiberfällor/mikroplastfilter i avlopps- och dagvattenbrunnar

– Krats- och borststationer vid banornas utgångar

– Täta vallar runt utomhusbanor med fibersand

– Tätskikt med dränering under vid nyanläggning för uppsamling av mikroplast i lakvatten

Underhåll

– Förändrade rutiner vid mockning 

Materialval

– Restriktiv användning av gummi och syntetfiber. Okänd skaderisk för hästarna. Kan ge 

ekonomiska konsekvenser för ridanläggningar som mister ryttare och chansen att 

arrangera tävlingar

– Utveckling av alternativa, icke-syntetiska material som ger liknande 

elasticitet/stötdämpning.


