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Representantskapsmöte

Så här arbetar SvFF inom 

anläggningsområdet

SvFF:s 
anläggnings-

kommitté 

SvFF
Förbundsstyrelsen

24 distriktsförbund (SDF)
med

1 anläggningsansvarig/SDF

AK – 8 ledamöter 
och 

1 sekreterare

En regional 
anläggningsutvecklare 

för Norrland

En regional 
anläggningsutvecklare 

för Svealand

Två regionala 
anläggningsutvecklare 

för Götaland

AK Distrikt/
Förening

Domare Futsal/   
Beach Soccer

Medicin Tävling

SvFF:s 6    kommittéer

Organisation

2017-09-01

Förbundsmöte

http://suspicio.files.wordpress.com/2010/12/sverigekarta.jpg


I 251 av Sveriges 290 kommuner finns

•796 elvamannaplaner med konstgräs, varav 81 med värme

•85 fotbollshallar med konstgräs, varav 12 fullstora

•292 fristående 5-7-9-manna konstgräsplaner 

(39 kommuner saknar 11-mannakonstgräsplan och fotbollshall 
med konstgräs)

En mer detaljerad plan/hallinventeringsförteckning återfinns på SvFF:s hemsida.
Länk:  http://fogis.se/anlaggningarenor/anlaggningar/hall-planinventering/

Nulägesöversikt i december 2018  



12 fullstora konstgräshallar återfinns i följande distrikt

Göteborg

Prioritet Serneke Arena Hall –

Kviberg

Hälsingland

BL Arena (Älvvallens 

övertryckshall) – Ljusdal

Medelpad

Nordic-hallen – Sundsvall

Norrbotten

Arcushallen – Luleå

Nolia Airdome – Piteå

Småland

Tipshallen Elmia – Jönköping

Tipshallen – Växjö

Stockholm

Bosön – Lidingö 

Johan Björkmanhallen –

Hjorthagen

Nacka Fotbollstält (Airdome)

Norrvikens Fotbollshall –

Sollentuna

Värmland

Karlstad Airdome



2018-09-14

Konstgräs-/naturgrässpel totalt i förbundsserierna – herrar



2018-09-14

Konstgräs-/naturgrässpel totalt i förbundsserierna – damer

* Nytt damseriesystem fr.o.m. 2013  med totalt 98 lag mot tidigare års 126 lag (124 lag 2008, 125 lag 2009-12 och 97 lag 2013 och 2016 respektive 96 lag 2014, 2017-2018 p.g.a. lag som utgått) 





SvFF regelverk för spel på konstgräs 

Elitfotboll
Allsvenskan, Superettan, OBOS Damallsvenskan
FIFA Quality Pro

Breddfotboll
Rekommenderas svenskt certifikat
Laboratorietest – test vid installation samt test innan 
garantitidens utgång 4,5-5 år.

Regelverket för breddfotboll håller på att ses över i samarbete 
med Norges FF



Miljöchecklistan ska ligga till grund till ett åtgärdsprogram 

där planägare i samverkan kan komma fram till hur hanterar 

miljöfrågorna på kort och lång sikt. 

”Miljöchecklista” för konstgräsplaner med granulat



Allmänna frågor

• Anläggningens namn och när anlades konstgräsplanen

• Planstorlek och storlek på ytor utanför planen (inom stängslat eller utmärkt område)

• Finns det belysning och i så fall vilken styrka

• Konstgräsleverantörens namn

• Hur lång är garantitiden

• Konstgräsets namn

• Vilket certifikat gäller (Svenskt eller FIFA) och hur många och när görs tester

• Finns leverantörens skötselpärm tillgänglig på anläggningen och förs det dagbok

• Finns det pad och i så fall vilken typ och tjocklek

• Finns det planvärme

• Stråhöjd i mm

• Vilken typ av granulat och hur mycket granulatfyllnad är det i mm

• Sandifyllnad i mm

• Hur ofta mäts granulathöjden på planen och hur mycket granulat fylls på årligen

”Miljöchecklista” för konstgräsplaner med granulat



Skötselfrågor

• Har planskötarna ”rätt” utbildning

• Finns det utrymmen för maskiner och servicearbete

• Förs det statistik om antal nyttjandetimmar per år samt behovet

• Vad används för skötselutrustning och maskiner

• Hur ofta borstas planen i tim/vecka

• Hur ofta harvas planen

• Övrig planskötsel

• Används planen på vintern och i så fall saltas den

• Snöplogas planen

• Är plog och maskin godkänd av leverantören

• Finns tillräckligt stora, dränerade och hårdgjorda ytor för att lägg snön på

• Hur utförs ogräsbekämpning (mekaniskt eller besprutning)

”Miljöchecklista” för konstgräsplaner med granulat



Frågeställningar vid okulär besiktning
• Finns gammalt granulat utanför planen, utanför anläggningen, utanför stängsel mm?

• Finns granulat på gångar/stigar mellan planen och omklädningsrummen?

• Finns det granulat i omklädningsrum och duschar?

• Finns det dagvattenbrunnar runt planen?

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

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

• Finns det träd och buskar i närheten av planen, hur tar man då hand om löv och barr?

• Finns det tillräckligt stora, helst asfalterade och väl dränerade ytor för uppläggning av snö.

• Finns stängsel (eller sarg) runt planen som kan förhindra granulatspridning?

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

för att undvika att granulatet sprids vidare av spelare, planskötare och maskiner.

• Hur fungerar kommunikationen emot nyttjare av planen.

”Miljöchecklista” för konstgräsplaner med granulat
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