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Sammanfattning 

Konstgräsmattor för fotboll är ett mycket uppmärksammat område när det kommer till 

mikroplaster. Konstgräset har konstaterats som en stor källa då man har fyllt på stora 

mängder granulat på konstgräset. För en ny plan fyller man upp med ca 100 ton 

granulat och årligen köps det in upp till 10 ton per år i en kommun som Lerum. En 

konstgräsmatta har en livstid runt 10 år och när den är uttjänt finns en osäkerhet vilket 

är det bästa alternativet och hur man säkrar upp att den hanteras i enlighet med vad 

som upphandlats. Verksamheter har dumpat konstgräset i naturen på grund av dyr 

kvittblivning av materialet. Även förbjudna transporter ut ur landet har konstaterats i 

framför allt Norge. Aktörerna är desamma i Sverige så även här kan problemet finnas. 

I detta projekt har vi utgått från hela värdekedjan i ett konstgrässystem för att hitta nya 

möjligheter till optimerad plasthantering i syfte att minska miljöpåverkan i systemet. 

Projektet har utvärderat dagens system kring konstgräsplanerna och gjort en GAP-

analys gentemot en optimal hantering av främst plastmattan i konstgrässystemet. I 

arbetet har konstgräs analyserats utifrån systemets hela värdekedja för att skapa 

förståelse för alla led som materialen går igenom och förädlas, vilka råvaror som 

används, hur garanti ser ut och hur starkt och stabilt materialet är samt hur konstgräset 

tas om hand i slutskedet. Materialet, både nytt och gammalt, har testat och analyserats 

utifrån innehåll, hållfasthet, renhet samt möjlighet för återvinning till nya produkter. 

Resultatet från arbetet visar att det finns möjliga värdekedjor från tex PE-film från 

byggindustrin som kan vara möjliga att föra in som återvunnen pellet för 

plastproduktion och kan minska CO2-utsläppen med 67%. Dessutom finns möjlighet 

att addera nya affärsmodeller om man köper en tjänst i form av funktion tex nollutsläpp 

av mikroplast med bibehållen spelarfunktion under x antal år. Vad gäller 

omhändertagande av konstgräset så visar arbetet att återbruk, materialåtervinning och 

slutligen energiåtervinning är de bästa alternativen. När det kommer till 

materialåtervinning av konstgräset finns det flera möjligheter till återvinning i 

produkter med lägre initiala krav på mekaniska egenskaper. Materialet går att 

återvinna men en blandning av ingående polymerer medför sämre kvalitet jämfört med 

en sorts polymer varför det inte anses lämpligt att cirkulera inom konstgrässystemet. 

Vid utveckling av nya mattor kan man överväga om det är möjligt att använda en typ 

av plast för att underlätta mekanisk återvinning. 

GAP-analysen visar också att beställarna och anläggningsägarna kan ställa högre krav 

på leverantörer och återförsäljare bland annat på materialdeklaration, hantering av 

uttjänta mattor samt upphandla nya planer på ett bättre sätt. Här finns också ett stort 

ansvar kopplat till drift och skötsel av planerna som kommunerna har. Spridning av 

mikroplaster, och påfyllnad av granulat, kopplas till hur ofta man harvar planen, hur 

planen är uppbyggt med dränering och sk granulatfällor samt hur spelare har möjlighet 

att borsta av de granulat som följer med.  

Nästa steg blir att genomföra test för att utmana hela sektorn med att introducera 

återvunna fibrer till produktion av konstgräsmattan, producera konstgräs med enbart 

en polymer, skapa kontroll på transportsystemet av uttjänta konstgräsmattor för att 

minska olagliga transporter, öka dialogen mellan leverantör, beställare och användare, 



 
 

 5 
 

  

 

ställa skarpare krav på uppdaterade produktdeklarationer, utifrån värdekedjaanalysen 

kan EPD:er (Environmental Product Declaration) tas fram för skarpare kontroll på 

kemikalieinnehållet, bättre uppföljning på hela systemet men främst för uttjänta 

mattor.  

Summary 

Artificial turfs used for football are a very noteworthy area when it comes to 

microplastics because of large quantities of granulates that needs to be added to the 

fields every year. According to a municipality, Lerum, in Sweden, a new turf field 

requires about 100 ton of plastic granulates in the beginning and another 10 ton needs 

to be added every year. An average life span for a artificial turf field is calculated to 

be about 10 years. How then a worn-out field will be handled is a big uncertainty today. 

There are many examples where the fields have just been disposed to the nature due 

to an expensive disposal or transported out of the country boarders without a 

permission. This is not only the problem in Norway but also in Sweden.  

In this project, the entire value chain of an artificial turf field has been analyzed to find 

new opportunities for optimized plastic management and to reduce the overall 

environmental impact. During the project, the current system has been evaluated to 

create an understanding of the actors, raw materials, warranty systems, material 

characteristics, and the waste management. The material, both new and old, has been 

tested and analyzed based on content, strength, purity and the possibility of recycling 

for new products. The finding of that study has been an input to a GAP-analysis to find 

ways to make the life-cycle more optimal.  

The results of the study show that there are possibilities to create new value chains to 

include for example recycled PE film from the construction industry to produce new 

turf carpets. Recycled pellets could reduce the amount of CO2 emissions by 67%. In 

addition, new business models could be added into purchasing process. For example, 

service in a form of a function that would reduce a micro-plastic waste to zero and 

would retain a player function for x number of years. As far as the handling of the 

artificial grass is concerned, the work shows that reusing, material recycling and finally 

energy recycling are the best available options today. The material from the fields is 

recyclable but the mixture of polymers that is used in the carpets would result in a 

poorer quality compared to a one type of polymers. Therefore, it is not considered 

appropriate to circulate the recycled material within the artificial grass system but in 

products that have lower requirements on mechanical properties. In addition, to make 

the carpets more recyclable one could consider using more one type of plastics to 

facilitate mechanical recycling. 

The GAP analysis shows also that customers and field owners could place higher 

demands on suppliers and resellers. For example, require a material declaration, how 

to handle a worn-out carpet, and find new opportunities to procure new fields in a 

better way. In addition, the owners of the fields have also a great responsibility to 

operate and maintain the fields in a proper way so that they would last for a longer 

time. The spread of microplastics and the filling of granules is linked to maintenance 
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of the fields, construction, and collection systems of the granules spill. For example, 

how the granular traps are constructed and what possibilities players have to brush off 

the granules from their shoes and clothes.  

After the study there are several opportunities to take the results further. For example, 

carry out different field tests to challenge the entire sector to move towards more 

sustainable and recycled material. For example, producing carpets from recycled 

fibers, using only one type of polymer, creating a control system over the transport to 

reduce illegal handling, include dialog between suppliers, clients and users. But also, 

to make more strict requirements on product declarations and EPDs (Environmental 

Product Declaration) to have a better overview of chemical content. This all would 

create a better follow-up of the whole system, especially for the end-of-life carpets.   
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Inledning och bakgrund 

I Sverige finns idag drygt 1000 konstgräsplaner och varje år upphandlas/beställs ca 

100 nya planer. I en pågående debatt om mikroplaster och dess effekt på vatten- och 

havsmiljön har konstgräsplaner pekats ut som en av större källorna av mikroplast. Det 

har visats att berget av konstgräsmattor växer och man har idag inget optimalt system 

för hantering av mattorna. Detta projekt ämnar att avsevärt minska konstgräsplanernas 

utsläpp av mikroplaster, minska avfallsberget och på så sätt säkerställa att den vinst 

för folkhälsan som konstgräsplanerna innebär kan tryggas för framtiden.  

Konstgräsplaner har haft stor betydelse för ökad hälsa och ökad fysisk aktivitet i breda 

grupper såväl som för bollspel på elitnivå. I ett nordeuropeiskt klimat har 

konstgräsplanerna gett kraftigt utökade möjligheter till bollspel och lek genom större 

väderoberoende och en förlängd säsong. Konstgräsplaner används idag för spel på elit- 

och annan serienivå, breddidrott och i parker och bostadsgårdar.  

Opinionen mot miljöproblem med konstgräsplanerna växer allt mer och 

uppmärksamheten har främst riktats mot det gummigranulat som används vid 

anläggning av planerna och som sedan fylls på för att bibehålla spelegenskaperna. Men 

nu har uppmärksamheten även riktas mot själva konstgräsmattorna som också fäller 

plaststrå till sin omgivning och vattenekosystemen men också hur de ska tas omhand 

efter att de är uttjänta (återbrukas, material eller energi återvinnas, läggas på deponier 

eller bara läggas på lager), hur de produceras, varför de inte innehåller återvunnet 

material, och varför de inte håller så länge som garanti och den ekonomiska 

livslängden säger.  

Det finns idag ca 3000 konstgräsplaner i Norden. Nu har en beställargrupp av 20 

kommuner av tjänstemän inom fritidsförvaltningar och miljöförvaltningar 

(behovsägare) samt Sveriges Kommuner och Landsting (branschorganisation) och 

Svenska Fotbollsförbundet (avnämare, policysättare av funktionskriterier) bildats för 

att minska miljö- och hälsopåverkan från konstgräsplaner. Fokus i beställargruppen 

ligger på problematiken med utsläpp och spridning av mikroplaster samt att skapa 

resurseffektiva och giftfria kretslopp. Inom beställargruppen (20 kommuner) förvaltas 

ca 300 konstgräsplaner och det finns behov av att bygga 100 nya planer. 

Konstgräsmattorna släpper ifrån grässtrån och ludd redan första året och när mattan är 

riktigt sliten lossnar grässtråna väldigt lätt. När mattorna ska bytas så är den optimala 

hanteringen osäker. Mattorna kan i värsta fall hamna på deponi, flyttas runt för andra 

användningsområden, alternativt så material- eller energi återvinns mattorna. Det är 

också av intresse att veta när i så fall den maximala nyttan uppnås vid tex 

materialåtervinning ur ett livstids- och hållfasthetsperspektiv.  

Genom detta projekt överbyggs osäkerheten kring konstgräsplanerna samtidigt som 

man arbetar med de uppvisade miljöproblemen och driver på mot en mer resurseffektiv 

och cirkulär ekonomi genom att ta fram riktlinjer och policyförslag kring optimal 

hantering av materialen kopplade till konstgräsplanerna, det gäller både granulat men 

också den stora konstgräsmattan. På så vis faciliteras situationen och man kommer 

genom innovativa och cirkulära metoder finna nya möjligheter i nya materialflöden 
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med mindre miljöpåverkan, andra avfallsströmmar, osv. Kommunerna kan gå före och 

uttala en tydlig efterfrågan och agera första kund till nya lösningar. 

Syftet med projektet är att utvärdera dagens system kring konstgräsplanerna för att få 

en optimal hantering av främst plastmatta i konstgrässystemet genom hela kedjan från 

leverantör till omhändertagandet. 

Hur man utifrån ett systemperspektiv kan ställa krav på materialleverantörerna för att 

samtidigt driva på arbetet mot en cirkulär ekonomi genom att hitta nya vägar för 

materialet när det är dags för att ta hand om det. Systemperspektivet inkluderar ett 

livscykeltänkande utifrån flera olika funktioner, materialets livstid och hållfasthet, 

miljöaspekter, tidsplan som bör hänga ihop med den ekonomiska livslängden och 

garantierna, användningsområde samt kostnader, lagar och förordningar. Målet i steg 

1 är att skapa samsyn för att kunna vidta strategiskt centrala åtgärder för optimal 

hantering a konstgräsmattorna i dess livscykel för att klargöra inriktningen av steg 2 

projektet. För att påbörja ett arbete där såväl miljömässigt hållbara lösningar som 

kommersiellt gångbara produkter och system kan utvecklas. 
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Genomförande  

Tidsplan för projektet är mars 2019 till november 2019 och genomförandet 

sammanfattas i 5 arbetspaket vilka beskrivs nedan.  

 

 

Arbetspaketen har haft en huvudansvarig projektpart men alla projektdeltagare har 

deltagit i arbetet utifrån projektmöten där arbetet presenterats och diskuterats.  

WP 1 – Projektstyrning och kommunikation (involvering aktörer, spridning) 

kunskapsbyggande 

Aktörerna som berörs av flödena samt har intresse att delta i den framtida cirkulära 

ekonomin för konstgräsplanernas material bjuds in till ett arbete i workshopformat. 

Här redovisas flöden och möjligheter men också fallgropar. Under detta möte sätts en 

intressegrupp ihop där man ska utvärdera hur flödena kan fungera. Utifrån denna 

intressegrupp genereras olika scenarier som sedan utvärderas gällande de möjliga 

vägarna för materialen. Framtida flöden identifieras för att finna kommersiellt 

gångbara inriktningar. Hifab var huvudansvarig för detta arbetspaket.  

 

WP 2 – Nulägesanalys / kartläggning flöden  

Kartlägga befintlig situation gällande Lerums och Göteborgs Stads 

konstgräsanläggningar som referens. Sammanställa information om material, 

leverantörer, hur materialflödena omkring konstgräsplanen ser ut, hur ofta man 

behöver fylla på material i mattorna, hur materialen omhändertas, hur mycket som 

återvinns och hur mycket som destrueras, hur mycket recirkulerat material som 

används i befintliga material, hur mycket spill det blir vid omhändertagande, vilka 

spridningsvägar som finns till närliggande sjöar eller andra identifierade skyddsobjekt 

i omgivande miljö. Utifrån denna samanställning sammanställs nyckeltal för att 

användas vid scenarioanalysen. Hifab har varit ansvarig för detta arbetspaket.  

 

WP 3 – Hållbarhetsbedömning livscykelperspektiv – beständighet, materialkunskaper  

Analysera material- och fiberegenskaper på använda och nya mattor, för att ta reda på 

egenskaper och hur dessa ändras med tiden. Utifrån det identifiera mätbara punkter 

och kriterier för at ställa nya krav och hitta nya lösningar på framtida material. 

Sammanställa en kunskapsbank av befintliga material samt förslå andra material från 

andra värdekedjor. RISE IVF har varit ansvarig för detta arbetspaket. 
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WP 4 – GAP analys kravställning  

Steg 1 innefattar att identifiera vilka kriterier som ställs idag på materialet samt vad 

man funnit i WP3. Därefter identifieras vilka krav och kriterier som behöver ställas i 

framtiden för optimal hantering av en konstgräsmatta. Vilka klyftor som finns mellan 

nuläge och ambition sammanställs. Resultatet ska ligga till grund för en eventuell 

fortsättning efter projektets slut. Hifab var huvudansvarig för detta arbetspaket. 

 

WP 5 – Genomförandeplan för samverkansprojekt  

Det sista arbetspaket innebär att ta fram genomförandeplan för kommande 

samverkansprojekt för att driva utvecklingen i framkant för nya kommersiella 

alternativ. Hifab var huvudansvarig för detta arbetspaket. 

 

 

  



 
 

 11 
 

  

 

Resultat och diskussion 

Nulägesbeskrivning, WP 2 

Konstgräsplaner har sedan millennieskiftet haft en stor betydelse för fotboll och dess 

utveckling. Fotboll är den mest spelade idrotten i Sverige och konstgräsplaner ger 

möjlighet till en längre säsong, ökade speltimmar och ett jämnt spelunderlag (SvFF, 

2017). Konstgräsplaner är efter väg- och däckslitage den näststörsta källan till 

spridning av mikroplaster i Sverige (IVL, 2017). Det rör sig om cirka 1600-2500 ton 

granulat som försvinner från drygt 1300 konstgräsplaner i Sverige (mätt utifrån hur 

man fyller på konstgräsplanerna). Konstgräsplaner infördes bland annat för att de 

troddes kräva mindre underhåll än naturgräsplaner, men det har visats sig att 

konstgräsplaner har större behov av skötsel än planerat. Om driften inte sköts på rätt 

sätt kommer materialsvinnet från konstgräsplaner resultera i ett resursslöseri och 

ökade utsläpp av mikroplaster till naturmiljön. Flera kommuner i Sverige jobbar med 

att minska mikroplastutsläppet genom att ta fram handlingsplaner men också att sluta 

fylla på granulat, beslutat om att inte köpa in mikroplaster men också installation av 

sarger, borstar, styr utövare och granulatfällor i dagvattenbrunnarna runt omkring 

konstgräsplanerna. Konstgräsfrågan har blivit större under de senaste åren, där 

konstgräsplaners miljöpåverkan och spelaregenskaper har stått i fokus (Tengdahl, 

2018). 

Konstgräsplaners generationer 

Konstgräset introducerades för fotbollen omkring 1965 och sedan dess har konstgräset 

genomgått ett antal generationsskiften, som har lett till ett förbättrat spelunderlag. 1990 

fanns det runt 70 stycken konstgräsplaner i Sverige och på 2000-talet började 

konstgräset få fyllning av granulat och sand (SvFF, 2017). Konstgräsplaners 

uppbyggnad i genomskärning beskrivs i Figur 1. Konstgräset består av fibrer, det vill 

säga grässtråna. Fibrerna är gjorda av antingen polypropen eller polyeten, som har 

olika egenskaper gällande kyltålighet och mjukhet. Konstgräsfibrerna är nersydda eller 

fästa i ett underlag av latex eller så kallad backing. 

 

Idag är inte Infillsfria, sk 4G konstgräs godkända eller accepterade av de styrande 

organisationerna som FIFA, FIH eller World Rugby pga konstgräsets friktion som kan 

medföra brännskador. Många leverantörer säger att de uppfyller FIFAs krav dvs FIFA 

Quality. Mycket tyder på att utvecklingen för de kommande generationerna kommer 

visa på konstgrässystem som man inte behöver fylla på med granulat och har samma 

prestandaegenskaper och spelaregenskaper som kan certifieras för elitspel av de 

styrande organen.   

 

Fyllnadsmaterial 

Det finns olika typer av fyllnadsmaterial i konstgräsplaner. Fyllnadsmaterialets syfte 

är att skapa svikt, mjukhet och studs, samt skydda spelarna mot skador. En ytterligare 

funktion som fyllnadsmaterialet har är att skydda konstgräsfibrerna från att slitas ut. I 

botten av konstgräsmattan läggs kvartssand eller flodsand. Sanden används som ballast 

och har som funktion att hålla konstgräset på plats. Sandlagrets tjocklek varierar i olika 
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system och i vissa system saknas sandlagret helt. Fyllnadsmaterialet har vanligtvis en 

höjd på cirka 13-30 mm exklusive sand. För konstgräsplaner med sviktpad kan bra 

spelegenskaper erhållas med 13-15 mm fyllnadsmaterial (SvFF, 2017). Nedan listas 

olika material, samt fördelar och nackdelar. Styren-butadien-gummi (SBR), etylen-

propylen-dien-M klass-gummi (EPDM) och termoplastisk elastomer (TPE) är vanligt 

förekommande fyllnadsmaterial i konstgräsplaner.  

 

Organiskt granulat  

Sveriges första konstgräsplan med organiskt granulat installerades 2014 på Stora Höga 

IP i Stenungssund. Organiskt fyllnadsmaterial kan exempelvis vara kork/kokos. 

Konstgräsplanen i Stenungssund har kokos och kork som fyllnadsmaterial. Efter 2014 

har flera kommuner tagit efter Stenungssund och installerat med kork. Det är dock med 

olika erfarenheter bland annat att materialet lyfter och försvinner från ytan vid kraftiga 

nedfall, blir statiskt och på så vis lämnar spelytan, dammar och kan bli väldigt hårt 

under frost. Efter att Stenungssund lade ett konstgrässystem med kork/kokos så har 

flera följt efter men med olika resultat.  

 

Under det senaste året har flera nya material kommit in på marknaden bland annat ett 

material baserat på PLA (Polyaktid) som härrör från sockerrörplantan och 

skogsmaterial producerat i USA. Det finns andra material som tex eco-fill som är en 

återvunnen industriell produkt som produceras i Italen och är en blandprodukt av 

cellulosa och plast. 

Uppbyggnad 

Konstruktion av konstgräsplaner kan genomföras på olika sätt. Det finns däremot en 

uppbyggnad som är vanligt förekommande för tredje generationens konstgräsplaner i 

Sverige, som visas i Figur 1. Planens överbyggnad utgörs i regel av tre skikt: 

förstärkningslager, bärlager och dränerande ytskiktlager. I vissa fall används ett fjärde 

skikt, avjämningslager.  

 

Figur 1. Konstgräsplaners uppbyggnad i genomskärning (Johansson, 2019). 
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Alternativa lösningar utan granulat - 4G 

Ett alternativ som har diskuterats de senaste åren är att konstruera konstgräsplaner 

utan granulat. Dessa alternativ fanns på 60-70talet men har nu blivit aktuella med 

helt nya plastkombinationer för att inte åstadkomma de skador som tidigare upplevts 

med konstgräs utan ifyllnadsmaterial. Detta är en växande marknad i Sverige och 

Europa.  

 

Konstgräs med stödjande fibrer utan ifyllnadsmaterial 

Den fjärde generationens konstgräs brukar beskrivas som ett konstgräs utan 

ifyllnadsmaterial och med stödjande fibrer som har ett till synes ”krulligt” utseende. 

Dessa strån kan vara av olika plastmaterial men vanligast är det Polyeten, eller 

polyamid-kärna med polyeten runt, polyamid och polypropen. Dessa fibrer kan ha 

olika utseende. 

 

 

Figur 2. Exempel på infillsfritt konstgräs från Radici. 

 

Det förmånliga med det infillsfria konstgräset är att det kräver mindre underhåll. 

Grässtråna sitter fast i mattan. Det som talar mot är att det kan behöva vattnas samt att 

denna typen av system inte idag går att certifiera i enlighet med FIFAs krav FIFA 

Quality (eller motsvarande) och FIFA Quality PRO på grund av det sk ”abrivation” 

testet.  

 

Hybridgräs 

Hybridgräs är ett förstärkt naturgräs. Hybridgräs kan konstrueras enligt två modeller: 

Carpet-hybrid och Stitch-hybrid. I Figur 3 visas Carpet-hybridens uppbyggnad i 

genomskärning. Hybridgräset ger ett mer slitstarkt spelunderlag än naturgräs och 

bidrar därmed till fler speltimmar på planen (Svensk Elitfotboll, 2015). Hybridgräset 

innehåller i de flesta fall cirka 80 % naturgräs och 20 % konstgräs. Denna 

procentfördelning varierar i olika fotbollsplaner. En variant skulle kunna vara att 

öka konstgräsets andel ytterligare till 50% och 50% naturgräs. 
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Figur 3. Uppbyggnad av Carpet hybridgräs 

Återanvändning och återvinning av konstgräsplaner  

Ett vanligt sätt att återanvända konstgräsplaner är att flytta den i samband med att en 

ny ska anläggas till en annan yta som inte har lika höga krav på funktion. Ofta gäller 

detta elitplaner som har legat 3-5 år men inte håller för elitfotboll längre. Den gamla 

mattan kan då bli flyttad till en yta som används till breddfotboll och/eller sk 

kulanplaner på skolgårdar.  

 

Vad gäller återvinning så finns det idag inte så många alternativ. Re-Match 

återvinningscenter i Herning öppnades 21 juni 2016 och var då bland de första som 

började återvinna uttjänta konstgräsplaner på ett framgångsrikt sätt. Re-Match 

återvinner i genomsnitt 140 konstgräsplaner per år.  

 

I Figur 4 visas hur Re-Match sorterar ut konstgräsmattan i fyra olika material, dvs. 

sand, gummi, fibrer och backing. 

 

Figur 4. Procedur vid återvinning av uttjänta konstgräsplaner (Re-Match) 

 

Re-Match återvinner inte infillsfria konstgräsplaner eller konstgräsplaner med 

organiskt granulat detta då dessa material är relativt nya. De fokuserar istället på 

material som har funnits länge och avvaktar med de materialen som endast har funnits 

i mindre än 4 år. De skulle kunna hantera dessa material ur ett separationsperspektiv, 

eftersom det handlar om storleken och densiteten på de olika materialen, enligt 

Re:Match. 
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Re-Match har en regel där de strävar efter att återvinna minst 80 % av ett visst material. 

En hybridgräsplan innehåller inte särskilt mycket konstgräs och detta skulle bli en 

komplicerad process, då naturgräs är involverat, påpekar M. Florquin (personlig 

kommunikation, 21 mars 2019). Deponin av en konstgräsmatta ska vara cirka 10-15% 

av det totala priset som det kostar att anlägga den. Det varierar dock beroende på 

kvaliteten på konstgräsmattan. Om mindre än 50 % av konstgräset är i ett bra skick 

höjs standardavgiften och det blir därmed en dyrare summa som behöver betalas till 

Re-Match. Standardavgiften är 2-5 euro/m2. Re-match strävar efter att vara ett 

billigare alternativ än deponier, således kommer fler välja att återvinna sina 

konstgräsplaner än att bränna dem. 

 

Re-Match kan återvinna 99% av en konstgräsmatta. Det som hindrar dem från att 

uppnå 100 % är enligt R. Damhus (personlig kommunikation, 21 mars 2019) allt damm 

som har en kornfraktion på mindre än 0,2 mm, som saknar användningsområde. 

Sanden kan däremot säljas till bönder som behöver det till sina stall tex. 

 

Spridningsvägar 

Redan 2017 indikerades att konstgräsplaner för fotboll var den näst största källan till 

mikroplast. De identifierade spridningsvägarna är: 

 

• Via dränvatten och öppna dagvattenbrunnar 

• Via Spelare, tränare och andra utövare 

• Via Fordon och redskap 

Man har sett att den största spridningen sker vid snöröjning och när snön smälter samt 

vid våt väderlek. När det är vått har granulaten tendens fastna lättare på andra ytor som 

skor, strumpor, maskiner etc.  

 

 

Figur 5. Spridningsvägar för mikroplast från konstgräs 
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För att minimera mikroplast-spridningen sätter man in förebyggande åtgärder som: 

• Vid projektering av nya anläggningar och vid större omläggningar av gamla 

planer ska möjligheten att samla upp mikroplast beaktas i projekteringen.  

• Om möjligt ska planen dräneras så att allt dagvatten samlas i en gemensam 

uppsamlingsbrunn som utformas så att granulatfällor kan installeras.  

• Överväg om brunnar och rännor behöver finnas i närheten av planen där de tar 

emot mycket gummigranulat.  

• Om möjligt lägg mattan över brunnar/rännor.  

• Genom att planen förses med sarger förhindras spridning av granulat.  

• Platser för snöuppläggning ska anordnas och mikroplaster i smältvattnet ska 

samlas upp 

 

För att både minska behovet av att fylla på granulat, slitage på konstgräsmattan och 

förbättra spelegenskaperna bör man kontinuerligt sköta sin plan på bästa sätt. De stora 

mängderna av mikroplast kopplat till konstgräsplaner var kopplat till hur mycket man 

fyller på sina planer med granulat. Detta kunde göras slentrianmässigt att inför varje 

säsong fyller man på ett x antal ton på sin plan. Detta kunde dels bero på att planen 

användes så mycket att granulatet komprimerades och man inte skötte sin plan 

tillräckligt ofta. Ett typiskt skötselschema för att göra det kan tex se ut så här: 

 

• 1 ggr/vecka: Harvning + Dragnät (för att hindra komprimering)  

• 1 ggr/vecka: Lövblåsning (vid behov)  

• 1 ggr/vecka: Inblåsning av ifyllnadsmaterial från asfalt (vid behov)  

• 2 ggr/år: Linjering  

• 1 ggr/år: Ifyllnadsmätning  

• 1 ggr/år: Djuprengöring  

• Snöröjning vid behov (ca 7 tillfällen under oktober-april, aldrig vid blötsnö 

eller när snön kommer ena dagen och smälter undan självt under kommande 

dagar)  

 

Genom god skötsel och insatta åtgärder ska man inte behöva fylla på granulat på 

konstgräsplanerna under dess livstid. 

 

Växjö kommun är ett mycket gott exempel på att när skötsel fungerar effektivt. Där 

man tagit fram en strategi med mål och handlingsplan där man sköter mer kontinuerligt 

och behöver därmed inte fylla på granulat. Där har man gått från 18 tons påfyllnad mot 

att fått ett överskott av granulat samt att man kunna göra besparingar och anställa mer 

personal. 
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Referenskommuner 

I detta projekt har Lerums kommun och Göteborgs Stad valt som referens för att 

kartlägga befintlig situation av konstgräsanläggningar. Sammanställd information kan 

hittas i följande kapitel och är ett underlag för diskussion och resultat.  

Lerums kommun 

Med sina ca 42000 invånare i Lerums kommun finns det 10 fullstora fotbollsplaner, 

dessutom flera konstgräsfotbollsplaner – fyra utomhus i fullstorlek (Floda, Lekstorps 

i Gråbo, Rydbergsplan, Stenkullen), två mindre inomhus (Floda Nova), en 

niomannastorlek (Hulan) samt en sjumannaplan (Knappekulla) utomhus. Lokalisering 

av konstgräsplaner kan ses på kartan nedan.  

 

 

Figur 6. Karta över fotbollsplaner i Göteborgs Stad som sköts av kommunen 

 

Konstgräsplaner styrs inom kommunens Fritidsförvaltningen och upphandlingen av 

konstgräsplaner görs inom Samhällsbyggnadsavdelningen i kommunen.  

 

Drift av planerna är genomförs av Lerums Mark & Anläggnings AB. 

Borstning/sladdning sker genomsnittligt 3 gånger per vecka och en harvning görs en 

gång per månad eller efter behov. Djuprengöring och infillmätning görs 2 gånger per 

år. De köper in och fyller på ca 10 ton granulat på planerna per år. Vinterhållning sker 

mellan vecka två och 15 och snöröjning sker på vardagar under dagtid enligt 

beställning, bokningar på 3 timmar.  

 

Statistik avseende uthyrda timmar av konstgräsplaner mellan kl 16:30-22:00 på 

vardagar och mellan 8:00-18:00 på lördag och söndag kl 8:00-21:00 kan ses i figurer 

nedan. Mätperioden är oktober 2018 till april 2019. Det är Rydsbergsplanen, 

Stenkullen, Floda och Hulansplan som ingår i analysen. Lekstorps IF är ej inkluderad, 

då underlaget (schema) inte är tillräckligt bra. Knappekulla står i princip tomt och 

skulle dra ner siffrorna för mycket för att få en bra bild. Inomhusplanerna inkluderas 

ej.  
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Mest används planerna på kvällarna på vardagar, flest 54% av måndagskväll. Dock 

utnyttjas inte de sista två timmar så mycket, utan primetime är mellan kl 17-20. 

Bokningsprocent på fredagskväll och under helgen ligger under 25%. Helgerna 

används planerna i huvudsak till seriematcher. 

 

  

Figur 7. Uthyrda timmar måndag till fredag mellan 

tidsperiod oktober 2018 till april 2019 

Figur 8. Uthyrda timmar lördag och söndag mellan 

tidsperiod oktober 2018 till april 2019 

 

Göteborgs Stad 

Hösten 2019 finns det ca 40 konstgräsplaner och ca 30 naturgräsplaner i Göteborgs 

Stad. Karta över planer som sköts av kommunen kan ses i Figur 9. 28 av 

konstgräsplanerna är med EPDM gummi, tre SBR, två TPE, två med expanderad kork, 

tre infillsfria, och för tre saknas information. Enligt upphandlingsavtal är 

konstgräsplanernas garantin 5 år och normalt ligger mattor ca 10 år innan kommunen 

byter ut dem. Kommunen har också tagit fram ett mikroplastförbud som innebär att 

det är svårt för kommunen att köpa in nytt granulat för att fylla på mattorna. Normalt 

ligger mattor ca 10 år innan kommunen byter ut dem. Idag har Göteborgs Stad beslutat 

att börja att köpa in infillsfria planer. Den första infillsfria planen installerades juni 

2018. 

 

 

Figur 9. Karta över fotbollsplaner i Göteborgs Stad som sköts av kommunen 
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Konstgräsplaner sköts och styrs inom Idrotts- och föreningsförvaltningen och 

upphandlingen sköts också av denna förvaltning. Idag ställs det följande krav på nya 

upphandlingar:  

• LOU (Lag (2016:1145) om offentlig upphandling) 

• Kvalitet och miljökrav 

• Ekonomisk redovisning  

• Teknisk kunskap (att leverantör har gjort liknande projekt) 

• Lämpligt mattsystem som måste redovisas vid anbud 

• Garanti 5 år 

• Den uttjänta mattan ska tas bort 

 

Efter installation av den nya mattan görs en slutbesiktning och ibland en 

kvalitetskontroll. Idag finns det heller inget krav på att redovisa vad som gjorts med 

uttjänta mattor, men kommunen har beslutat att inte själv återanvända gamla planer 

eller skicka dem vidare till nästa användare. Detta för att man anser att mattorna har 

för låg kvalitet. 

 

Drift av planerna är genomförs av anställda i Göteborgs Stad. Borstning/sladdning sker 

genomsnittligt 3 gånger per vecka och en harvning görs en gång per månad eller efter 

behov. Djuprengöring och infillmätning görs 2 gånger per år. Vinterhållning sker 

mellan januari och mars när Göteborgs Stad garanterar snöröjning. I den mån det 

behövs kan snöröjning i förebyggande syfte starta också tidigare än januari.  

 

För att minska spridningen av granulatet har Göteborgs Stad placerat sko- och 

klädborstar, installerat granulatfällor i dagvattenbrunnarna, satt upp plank runt 

planerna för att hindra att granulatet ska hamna utanför planen och informerat 

föreningar om hur man minskar spridning av mikroplaster så att de i sin tur kan sprida 

informationen vidare till spelare, föräldrar med flera. Granulatet från uttjänta mattor 

eller från underhåll samlas ihop för att återanvändas igen för påfyllning. Största 

orsaken till detta är mikroplastförbudet i kommunen. 

 

Statistik avseende uthyrda timmar av konstgräsplaner och naturgräsplaner kan ses i 

figurer nedan. Mest används planerna under vardagskvällar, kl 17-20, men även under 

den tiden används planerna genomsnittligt till 68% av kapaciteten. Naturgräsplaner 

används under den tiden bara till 21% av kapaciteten. 
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Figur 10. Uthyrda timmar, Konstgräsplaner Figur 11. Uthyrda timmar, Naturgräs 

Nyckeltal 

Nyckeltal som kan användas av kommunerna för att följa upp sin verksamhet och 

användas vid upphandling är:  

• Nyttjandegrad 

• Andel konstgräsplaner (jmf med naturgräs, grusplaner och andra) 

• Drift och skötsel (hur ofta harvning, inmätning etc.) x ggr/vecka samt hur 

man tar hand om fordon och redskap? Återföring/omhändertagande/tvättning 

av granulat som hamnat utanför, när och hur snöröjningen utförs.   

• Utbildad personal, föreningar och utövare 

• Speltimmar och nyttjandegrad 

• Fällor och filter i brunnar (Hur ofta dessa rengörs) 

• Slamsugning  

• Anta ton inköpt, x antal ton återbrukat (inom verksamheten) granulat 

• Antal ton påfyllnad per plan 

• Uttjänta mattor, hur dessa tas om hand % materialåtervunnit, x % återbrukat, 

x% energiåtervunnet,  

• Hur transporteras de uttjänta mattorna och med vilket bolag. Kostnad/ton 
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Material – och fiberegenskaper 

Under WP3 har RISE genomfört analyser på tolv olika typer av nya och gamla 

konstgräsmattor för att utreda vilka materialtyper som de var sammansatta av. 

Genomförande och metodbeskrivning av materialanalyser kan läsas i Bilaga Metoder 

för materialanalyser, WP3.  

 

Plast går att återvinna till ny plast genom att smälta den och forma nya produkter, s.k. 

mekanisk återvinning. Denna typ av återvinning ligger högre upp i avfallstrappan än 

förbränning och deponi och är därför ett sätt att förbättra miljöpåverkan hos 

fotbollsplaner av konstgräs.  

Analyser på nya konstgräsmattor 

Tabell 1 visar en sammanställning av de olika plastmaterialen som återfinns i 

konstgräsmattorna baserat på DSC (Differential Scanning Calorimetry) och FTIR-

analyser (Fourier Transform Infrared Spectroscopy). Kombinationen av smältpunkt 

och FTIR spektrum ger en god karaktärisering av vilken plast man har. De olika 

plasterna förkortas enligt nedan:  

• PE Polyeten 

• PP Polypropen 

• PA Polyamid (nylon) 

Tabell 1. Sammansättning på konstgräsmattor 

Ny 
matta, 
prov nr 

Material 
strå 

Svart väv Bindgarn Backing 

1 PE PP Finns ej Latex, ej möjligt att ta prov 

2 PE PP PP Vit väv, PE och PP 

3 PP PP PP Hybridmatta, backing saknas 

4 PE PP PP Ej möjligt att mäta 

5 PE och PA PP Finns ej PP, utan infill 

6 PE PP Finns ej Ingen smältpunkt under 300°C 

 

Matta nr 3 är en hybridmatta med gles väv där riktigt gräs ska växa genom mattan. 

Matta nr 5 var en infillfri matta med två typer av strån, raka av polyeten och krusiga 

av polyamid, se Figur 13. Infillfri konstgräsmatta med grässtrån av polyeten och 

polyamid. 
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Figur 12. Visar FTIR spektrum från det krusiga grässtrået (rött) som vid jämförelse med 

referensspektra (blått) visade sig bestå av Polyamid. 

 

 

Figur 13. Infillfri konstgräsmatta med grässtrån av polyeten och polyamid. 

 

Analyser på återvunnet material 

Mattorna mals ned hela då de ska materialåtervinnas och i en ny produkt blandas två 

eller tre olika materialtyper. De olika materialtyper i proverna från gamla mattor 

erhållna från Re-match analyserades också och redovisas i Tabell 2. De studerade 

materialen innehöll Polyeten (PE) och Polypropen (PP), vilket framgår av tabellen 

nedan.  

Tabell 2. Resultat av sammansättning hos det återvunna materialet. 

Återvunnen 
matta batch nr 

Grönt Svart 
prov 

Grått 
material 

2052 PE PP PE/PP 

2212 PE PP PE/PP 

2169 PE PP PE/PP 

2184 PE PP PP 

 PP PP PP - 
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Termogrammen i figur 14 visar compounderad PE och PP. Topparna i termogrammen 

visar smältpunkter hos materialen. Det röda termogrammet visar PE batch 2169 som 

har en smältpunkt vid 125 - 130°C, PE och en mindre topp vid 165°C som härrör från 

smältning av PP materialet. Att termogrammet visar två separata smälttoppar betyder 

att de två polymererna inte har blandat sig med varandra på molekylär nivå. Det svarta 

termogrammet visar PP materialet som smälter vid 165°C och här ser man en liten 

förorening av polyeten, den lilla svarta smälttoppen vis 125°C. 

 

Figur 14. Termogram för pellets av PP (svart) och PE batch 2169 (röd) 

Dragprov  

Tabell 3 sammanfattar resultaten av de mekaniska testerna och Figur 15 visar en 

dragprovkropp efter dragprov. Brottytan uppvisar porer och att materialet är ganska 

inhomogent.  

 

 

Figur 15. Dragprovkropp 
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Tabell 3. Resultat mekaniska tester 

Batch nr  Töjning vid brott 
(%) 

Spänning vid 
brott (MPa) 

Slagprov kJ/m2 

2169 53 11,4 5,1 

2212 467 12,2 54,8 

PP 26 15,9 8,3 

2169 tvättat 233 12,4 5,9 

PP tvättat 23 16,5 12 

 

Material 2169 hade mycket låga värden på brottöjning men uppvisade signifikant 

förbättrade mekaniska egenskaper efter tvätt. Detta material innehöll en hel del sand 

och rester av gummipartiklar som sedimenterade vid tvätt i vatten och avlägsnades, 

vilket sannolikt förbättrade egenskaperna. Slagsegheten förbättrades endast marginellt 

för PE medan slagsegheten för PP förbättrades något efter tvätt. 

 

Induktionstid för nytt respektive åldrat material 

Med hjälp av DSC kan man indirekt mäta hur stabilt ett material är mot oxidation, eller 

indirekt hur snabbt ett material bryts ned i syrgasatmosfär vid hög temperatur. Endast 

material från de gröna grässtråna analyserades. De flesta materialen klarade mycket 

korta tider vid 200°C i syrgasatmosfär. De nya stråna klarade mellan drygt en minut 

till 40 minuter. De återvunna materialen som analyserats klarade endast från knappt 

en minut upp till tre minuter vid 200°C. Tester vid lägre temperatur vore att 

rekommendera vid fortsatta analyser. För att bestämma livslängd bör åldringstest i ugn 

göras.  
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GAP-analys 

Syftet med GAP-analys är att jämföra nuläget med framtids optimal hantering av en 

konstgräsmatta. För detta har olika typer av hinder identifierat för att se vilka 

möjligheter finns det för att förbättra planer och vilka krav och kriterier som behövs 

att ställas i framtiden. 

En kartläggning av nuläget kan ses på figuren nedan (Figur 16). Konstgräsplanens 

värdekedja börjar med tillverkning av konstgräsmattan, garnspinning och backing 1 

och 2. Följt av återförsäljare/leverantör och installatör. Ibland installerar återförsäljare 

själv en konstgräsplan, men ibland används underleverantörer. Den centrala delen av 

värdekedjan är beställare / kommuner som kan ställa olika typer av krav för att göra 

hela kedjan mer hållbar, detta för både hur en matta tillverkas men också hur man tars 

omhand uttjänta mattor. För omhändertagande av uttjänta mattor har beställaren i 

dagsläget fyra möjligheter att välja på: återanvändning av matta inom eller utom 

kommungräns till en ny fotbollsplan, återanvändning av matta inom eller utom 

kommungräns i något annat syfte, materialåtervinning eller energiåtervinning 

Idag ställs det några krav på leverantörer, till exempel garanti 5 år, LOU, Kvalitet och 

miljökrav, ekonomisk redovisning. Granulatet från konstgräsplaner återanvänds till en 

viss del. Till exempel Göteborgs Stad har förbjudit att köpa in materialet som kan vara 

en källa för en mikroplast och återvinning av granulatet är väldigt aktuellt. Samtidigt 

finns det inte många andra aktörer som har en bra handlingsplan för att minimera och 

återanvända granulatet. Vanligaste sätt att hantera en uttjänt konstgräsplan är att skicka 

till energiåtervinningen. Detta styrs mest av ekonomi eftersom att skicka en 

konstgräsplan till materialåtervinningen i Danmark kostar väldigt mycket och kan vara 

för dyr lösning för en kommun. Dock kan transportkostnader minskas om granulatet 

och sanden separeras på plats och återanvänds i andra mattor inom kommunen.  

Idag återvinns inte sand och granulatet från materialåtervinningscentral. Så här långt 

finns det ett motstånd kring detta från leverantörer och, branschorganisationen i 

Belgien och FIFA Detta eftersom att man anser att risken är för stor (för leverantören) 

att testa på olika ytor och man kan inte utlova garanti på samma vis som för de system 

och mattor man tidigare sålt och har erfarenheter av.  
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Figur 16. Kartläggning av nuläget
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Optimal hantering av konstgräsplaner 

För att analysera olika möjligheter för att överbrygga hinder har en värdekedja med 

olika materialflöden tagits fram (Figur 17 se kommande sida). Text med röda rutorna 

representerar där det finns utvecklingsmöjligheter. 

Övergripande dokument visar en värdekedja för konstgräsplanerna från vaggan till 

grav likt ett livscykelperspektiv och som man också gör inför en livscykelanalys.  

För att tillverka PE-fibrerna finns det möjlighet att blanda in återvunnen plast från 

andra industrier (ca 10–20%). Detta skulle både skapa nya värdekedjor kopplat till 

andra plastindustrierna och en mer hållbar produkt för konstgräsplan. Att använda 

återvunnet material från gamla konstgräsmattor är inte rimligt i dagsläget eftersom 

konstgräsmattor oftast är sammansatta av två eller flera material Polyeten (PE) och 

Polypropen (PP). Detta material går att återvinna men man får en blandning av 

ingående polymerer vilket ger sämre kvalitet jämfört med en typ av polymer, så det 

återvunna materialet bör endast användas i enkla produkter utan höga krav på 

mekaniska egenskaper. Tvätt i vatten ger ett förbättrat resultat då kvarvarande sand 

och gummigranulat avlägsnats, varför tvätt i vatten rekommenderas innan mekanisk 

återvinning om mycket infill material finns kvar. Vid utveckling av nya mattor kan 

man överväga om det är möjligt att använda en typ av plast för att underlätta mekanisk 

återvinning. 

 

Beställaren/kommunen är den centrala parten i värdekedjan där det finns möjligheter 

att påverka genom vilka krav som ställs på leverantörer. Från studien och 

projektgruppens diskussioner framkommer det att krav som ställs på nya mattor är inte 

alltid den rimligaste lösningen. Jämfört med dagsläget finns flera möjligheter för att 

förbättra kommunikation mellan beställaren och leverantörer via RFI (request for 

information). Information som skulle efterfrågas är exempelvis kemikaliehantering 

under hela leverantörskedjan, hållbarhetsgraden av produkter, men rekommendationer 

för den bästa lösningen. Men utmaningen är att göra det på ett oberoende sätt. Idag är 

det vanligt att sätta krav till exempel på garantitid, LOU, kvalitetskrav, leverantörens 

miljöprogram, mm. För att utmana leverantörer och utveckling av mer hållbara mattor 

är en möjlighet att också ställa meriterande frågor på återvunnet material till viss 

procent eller att kräva materialdeklaration – ett dokument som säkerställer exakt 

innehåll i den nya mattan. Denna deklarationen skulle även följa mattan till nästa 

användare eller till materialåtervinningen. 

 

Det är också viktigt för beställaren / kommunen att göra en bra handlingsplan för att 

minimera mikroplast. Idag har redan vissa aktörer bra lösningar för att minska 

granulatspillet men handlingsplan skulle också innebär hur ska granulatet snöröjning, 

dagvattenbrunnar och från andra ytor samlas ihop och återanvändas igen på planen. 

Olika lösningar kan läsas i kapitel Spridningsvägar och mer information kan läsas i 

IVL rapport om Sammanställning av kunskap och åtgärdsförslag för att minska 

spridning av mikroplast från konstgräsplaner och andra utomhusanläggningar för 

idrott och lek. Handlingsplan är inte bara viktigt för miljön men också skulle minska 

kostnaden och behovet på nytt granulat.  
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Ett annat sätt att skapa en mer hållbar värdekedja är att hitta möjligheter att skapa nya 

affärsmodeller hur konstgräsplaner säljs och underhålls. Här skulle vara cirkulär 

ekonomi en möjlighet att göra det. Detta betyder att planerna inte säljs till beställaren 

utan att hyrs ut under viss tidsperiod. Detta systemen har båda för- och nackdelar. Det 

skulle komma kosta mer för beställaren för att hyra. Dessutom finns möjlighet att man 

köper en tjänst i form av funktion tex nollutsläpp av mikroplast med bibehållen 

spelarfunktion under x antal år. I cirkulära affärsmodeller måste leverantörer också ta 

hand om uttjänta matta. Detta kan vara ekonomiskt bra för beställaren om mattan 

kommer att tas hand om ett bra och miljövänligt sätt, till exempel skickas till 

materialåtervinning. Dock skulle det vara svårt att följa upp detta.  

 

Det finns också möjlighet att föra in nya värdekedjor till konstgräsmattans värdekedja. 

Ett alternativ skulle kunna vara att använda sig av insamlad, tvättad och granulerad 

dvs återvunnen PE-film från byggindustrin som har ungefär samma struktur som 

konstgräsmattans PE. Om det är möjligt skulle man minska klimatpåverkan från 

konstgräsets initiala skede. Ett scenario skulle vara att använda återvunnen PE istället 

för jungfrulig så minskar man koldioxidutsläppen med 67 %. Förutsatt att jungfrulig 

PE medför 3 ton CO2/kg ren PE-plast. För man in återvunnen PE-plast så minskar man 

klimatpåverkan med 2kg CO2/kg PE-plast det resulterar i att man minskar till 1 

kgCO2/kg PE-plast. Detta är en stor miljövinst men ur ett mikroplastperspektiv är det 

ingen skillnad på återvunnen och jungfrulig plast så man måste vidta exakt samma 

åtgärder när man bygger, sköter och använder en konstgräsplan. 
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Figur 17. Optimal hantering av kosntgräsplaner
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Enligt avfallshierarkin (Figur 18) är den bästa möjligheten att förhindra avfalls 

uppkomst. Detta kan göras genom att tänka igenom om konstgräsplan egentligen 

behövs eller finns det redan tillräckligt många planer som kan användas istället. 

Baserat på en nulägesanalys av referenskommunerna, Göteborgs Stad och Lerums 

kommun, uthyrs konstgräsplanerna bara ca 60% under den högsta användningstiden 

mellan kl 17:00-20:00 och bara 20–40% under helgerna. Samtidigt har till exempel 

Göteborgs Stad en del naturgräsplaner som knappt används alls.  

 

 

Figur 18. Avfallshierarkin 

Nästa steg i avfallshierarkin är återanvändning av konstgräsplaner, antingen till en ny 

fotbollsplan eller också till ett nytt område. Detta är dock inte så populärt längre 

eftersom kvalitén på de uttjänta mattorna oftast inte är den bästa, då planen många 

gånger ligger för lång tid ihoprullad någonstans i lager eller att det framkommer att 

mattan inte kan användas längre. För att undvika såna problem måste det bestämmas 

innan man tar upp en använd matta vad som kommer att göras vidare med den, ha en 

kund som kommer att ta över mattan och genomföra test på kvalitén för att säkerställa 

att fibrerna har en bra kvalitet (t.ex att stråna inte kommer lossa, höjden av gräset). Här 

finns det idag en väldig stor utmaning eftersom att dagsläget inte finns några 

materialgarantier på second hand-mattor. 

 

Tredje valet enligt avfallshierarkin är materialåtervinning. I dagsläget finns det en 

material återvinningscentral i Skandinavium, i Danmark. Eftersom att uttjänta mattor 

ingår under avfallsdirektiv är det väldig dyrt att transportera dit. Detta skulle åtgärdas 

med att tömma mattan från granulatet och sanden innan den ska skickas på väg till 

Danmark. Sanden och granulatet kan användas i de nya mattorna som anläggs eller på 

andra fotbollsplaner i kommunen. Dock löser det inte problemet för de mattorna som 

ligger väldigt norr upp. Då kan man fundera på om det skulle vara miljövänligare att 

skicka en matta med en lastbil till Danmark eller till en närliggande energiåtervinning 

vilket är det fjärde valet enligt avfallshierarkin. 
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Jämförelse mellan nuläget och optimal hantering av konstgräsplaner 

En sammanfattning av resultat från GAP-analys kan ses i tabellen nedan.  

Tabell 4. Jämförelse mellan nuläget och optimal hantering av konstgräsplaner 

 Nuläget Optimal hantering av konstgräsplaner 

Övergripande 

dokument 
• Upphandlingskriterier 

• Otillräcklig 

egenkontroll för 

verksamhetsansvarig 

• Upphandlingskriterier 

• Uppföljningsdokument 

• Materialdeklaration 

• Utökad egenkontroll för 

verksamhetsansvarig 

• Eventuellt anmälningspliktig 

Tillverkning av 

nya mattor 
• Jungfruligt råmaterial 

från olja för 

plasttillverkning 

• Många blandningar av 

plastsorter i olika lager 

• Inblandning av sekundär råvara 

(återvunnen) från andra industrier (ca 10-

20%) för plasttillverkning  

• Färre sorters plast för att underlätta 

materialåtervinning 

• Materialdeklaration som följer mattan i hela 

livscykeln 

Återförsäljare / 

Leverantör 
• Upphandlingskrav från 

beställare 

• Liten kommunikation 

med beställaren för att 

hitta bästa lösningar  

• Längre garantitid 

• Nya affärsmodeller - uthyrning, skötsel, 

end-of-life-ansvar mm 

• Garanti på återanvända mattor 

• Starkare samarbete med 

materialåtervinnare. Återanvända sand, 

granulat där det är möjligt  

• Mer oberoende kommunikation med 

beställare 

• Upphandlingskrav från beställare medför 

starkare krav på underleverantörer 

• End-of-life-ansvar dvs ansvarar för 

konstgräsmattan från vaggan till grav 

Beställare / 

ägare av 

konstgräsplanen 

• Upphandlingskrav på 

leverantör  

• Starkare upphandlingskrav från beställaren 

på miljö och hållbarhet avseende 

kemikalier, återvunnet material, hållbart 

material som klarar funktion och yttre 

påverkar över längre tid 

• Uppföljning av uttjänta konstgräsplanen. 

Ställa krav enligt avfallshierarkin  

• Krav på återanvända mattan 
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 Nuläget Optimal hantering av konstgräsplaner 

• Optimera speltid – utnyttja så mycket 

speltid som möjligt  

• Starkare handlingsplan för att minimera 

mikroplast och återanvända / köpa 

granulatet 

• Mer oberoende kommunikation med 

beställare 

• Plan för vilka fotbollsplaner behövs det 

(jämförelse mellan konstgräs, naturgräs, 

grusplaner och andra) 
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Slutsatser, nyttiggörande och nästa steg 

Från studie kommer det ut att verksamhetsutövare har ett väldigt stort ansvar för att 

minska spridningen av mikroplaster kopplat till konstgräsplaner. Detta igenom att 

ställa krav på återförsäljare och leverantörer men också igenom att jobba mer med 

frågan inom sin verksamhet. För den sista rekommenderas att tas fram ett strategiskt 

dokument som skulle underlätta att jobba med konstgräsplaner på ett hållbart sätt. Det 

är viktigt att man sätter mål som går i linje med kommunens övriga miljö- och 

hälsomål.  Till exempel att man ska gå mot ett nollsvinn av mikroplast. En 

handlingsplan med åtgärder skulle utvärderas och följas upp regelbundet. Åtgärder 

som ska beskrivas i handelsplanen kan till exempel vara regelbunden utvärdering av 

fyllnadsmaterial, upphandlingsprocess, krav på nya material, åtgärder för att minska 

svinn av granulat från konstgräsplanen, och åtgärder för att utbilda planskötare för att 

minska negativa miljökonsekvenser i den löpande skötseln.  

 

Det är också viktigt att ta fram skötsel- och underhållsplan som inkluderar hantering 

av konstgräsmattans olika innehåll som padd, konstgräset, sand och granulat. Det kan 

vara att föra loggbok över mängden granulat som läggs på, som skickas som avfall 

respektive återanvänds för att ha kontroll och kan följa upp för att mäta mot uppsatta 

mål. 

• För planer som vinterunderhålls ska snöuppläggningsplatser förses med ett 

underlag som möjliggör uppsamling av granulat och helst inte lämna planen.  

• Om det finns brunnar i anslutning som belastas vid snösmältning ska dessa 

förses med fällor.  

• Förse dagvattenbrunnar som ligger i närheten av platser där redskap hanteras 

och andra hårt belastade brunnar med fällor och slamsug dem regelbundet.  

• Koppla linjedränering till brunn med fälla.  

• Städa undan gammalt granulat sedan tidigare snöröjning eller från byte av 

granulat. Detta riskerar annars att spridas till dagvatten och/eller förorena 

marken.  

• Återanvänd så mycket granulat som möjligt för att minska behovet av att köpa 

nytt. Granulat som ej kan återanvändas skickas snarast till förbränning för att 

minska mängden gammalt granulat som ligger och riskerar att sprida 

mikroplaster. 

• Driftspersonalen borstar och blåser av fordon och redskap från granulat och 

konstgräs efter varje driftåtgärd samt att vid möjligaste mån så lämnas fordon 

och redskap nära planen 

• Staket runt planen och borststationer installeras vid in/utgångar 

• Sätt upp informationsskyltar om hur man som utövare ska göra för att minska 

spridning. 

• Kommunicera budskapet. 

Det förmånliga med det infillsfria konstgräset är att det kräver mindre underhåll. 

Grässtråna sitter fast i mattan. Det som talar mot är att det kan behöva vattnas samt att 

denna typen av system inte idag går att certifiera i enlighet med FIFAs krav, FIFA 
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Quality (eller motsvarande) och FIFA Quality PRO. För breddfotbollen skulle detta 

kunna vara möjligt redan idag men det kan finnas hinder i att leverantörer, testföretag, 

FIFA står i vägen för kommunerna när de handlar upp pga att FIFAs certifikat inte 

finns. Här pågår mycket utveckling och leverantörerna börjar vakna.  

 

Resultatet från arbetet visar att det finns möjliga värdekedjor från tex PE-film från 

byggindustrin som kan vara möjliga att föra in som återvunnen pellet för 

plastproduktion och kan minska CO2-utsläppen med 67%. Dessutom finns möjlighet 

att addera nya affärsmodeller om man köper en tjänst i form av funktion tex nollutsläpp 

av mikroplast med bibehållen spelarfunktion under x antal år. Vad gäller 

omhändertagande av konstgräset så visar arbetet att återbruk, materialåtervinning och 

slutligen energiåtervinning är de bästa alternativen. När det kommer till 

materialåtervinning av konstgräset finns det flera möjligheter till återvinning i 

produkter med lägre initiala krav på mekaniska egenskaper. Materialet går att 

återvinna men en blandning av ingående polymerer medför sämre kvalitet jämfört med 

en sorts polymer varför det inte anses lämpligt att cirkulera inom konstgrässystemet. 

Vid utveckling av nya mattor kan man överväga om det är möjligt att använda en typ 

av plast för att underlätta mekanisk återvinning. 

GAP-analysen visar också att beställarna och anläggningsägarna kan ställa högre krav 

på leverantörer och återförsäljare bland annat på materialdeklaration, hantering av 

uttjänta mattor samt upphandla nya planer på ett bättre sätt. Här finns också ett stort 

ansvar kopplat till drift och skötsel av planerna som kommunerna har. Spridning av 

mikroplaster, och påfyllnad av granulat, kopplas till hur ofta man harvar planen, hur 

planen är uppbyggt med dränering och sk granulatfällor samt hur spelare har möjlighet 

att borsta av de granulat som följer med.  

Följande hinder har identifierats under studie och kan vara ett underlag för följande 

arbete:  

• Uttjänta mattor kategoriseras som avfall vilket gör det väldig dyrt att transportera 

de till återvinningscentral men också att återanvända 

• Det finns inga bra lösningar för övergripande dokument vilka skulle följa mattorna 

och har information om deras kemiskt innehåll, ursprung, mm. 

• Ingen garanti på återanvända mattor vilket gör det svårt att köpa in återanvänt 

mattor 

• Inget krav på återanvända mattor vilket gör det oftast svårt för beställare att 

bestämma vad är viktigt att kolla när man köper en secondhand matta  

• Ingen eller väldig svag uppföljning av vad händer vidare med uttjänta mattor efter 

en leverantör har hämtat denna 

• För långa distanser att transportera en matta som ingår under avfall till en material 

återvinningscentral, till exempel från norra Sverige till Re:Match i Danmark. Är 

det mer hållbart att skicka mattan flera hundra kilometer med en lastbil eller att 

skicka mattan till närliggande energiåtervinning?  
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• Eftersom att det är dyrt att lägga en full storlek av konstgräsplan är det inte så 

ekonomiskt lätt för leverantörer att testa planer med blandning av återvunnet 

material  

• Det är oftast okänt vad olika mattor egentligen innehåller vilket gör det svårt för 

att material återvinna och använda materialet till nya hög kvalitet produkter 

• Med tillverkning av mattor används olika typer av plast (PE och PP) som gör det 

svårt att materialåtervinna mattor till en produkt med höga krav 

• Ingen återvunnen PE eller PP i konstgräsamattorna 

Om ett nytt samverkansprojekt skulle genomföras finns det önskan om att testa hur 

återvunnen PE kan användas delvist eller helt i konstgräsmattorna, förslag att testa 

plastfilm som granuleras i Halmstad. Här krävs kontakt med granulattillverkare och de 

som spinner grässtråna. Förslag Tencate, Exxon Mobile. Sedan krävs det att en 

konstgräsmatt tillverkare (Unisport, Polytan eller annan leverantör) producerar 

mattorna för att sedan testa i någon av de medverkande kommunerna. Det finns också 

en önskan att etsa om man kan återvinna sanden på plats när man lägger om en 

konstgräsplan, nya material från materialåtervinningen av konstgräs. Vad gäller 

hybridgräs skulle man kunna använda mer konstgräs än man gör idag och på så vis 

öka förstärkningen (50/50). Detta skulle förmodligen vara ett ganska enkelt projekt att 

genomföra och få en kommun att testa som ändå planerar att installera en hybridplan.  

Det finns en önskan om att skapa en testbäddsstruktur kring optimal hantering av 

konstgräsmattor från både kommuner, förbund och leverantörer. Nästa steg blir att 

genomföra test för att utmana hela sektorn med att introducera återvunna fibrer till 

produktion av konstgräsmattan, producera konstgräs med enbart en polymer, skapa 

kontroll på transportsystemet av uttjänta konstgräsmattor för att minska olagliga 

transporter, öka dialogen mellan leverantör, beställare och användare, ställa skarpare 

krav på uppdaterade produktdeklarationer, utifrån värdekedjaanalysen kan EPD:er 

(Environmental Product Declaration) tas fram för skarpare kontroll på 

kemikalieinnehållet, bättre uppföljning på hela systemet men främst för uttjänta 

mattor.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1. Metoder för materialanalyser, WP3 

Bilaga 2. Konstgräsplaners uppbyggnad 
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Bilaga 1. Metoder för materialanalyser, WP3 

För att genomföra WP3 har RISE analyserat 12 olika typer av nya och gamla 

konstgräsmattor. I följande bilaga beskrivs metoder för materialanalyser.  

Material 

Provbitar från sex olika typer av nya konstgräsmattor analyserades för att utreda vilka 

materialtyper som de var sammansatta av. De flesta mattorna var sammansatta av 

gröna strån som hålls samman av s.k. bindgarn (ljusgröna tunna fibrer i Figur 1). Stråna 

sitter fast i en svart väv och vissa mattor har även ytterligare ett skikt på baksidan.  

 

 

Figur 1. Typisk uppbyggnad av en konstgräsmatta gröna strån är fästa vid en svart väv. Vid 

tillverkningen hålls grässtråna ihop av s.k. bindgarn och detta har ingen funktion när mattan är 

i drift. 

Prover på sex olika konstgräsmattor erhölls från ”RE-Match” i Danmark som 

materialåtervinner skrotade konstgräsmattor. Efter att infillsmaterial dvs sand och 

gummigranulat har avlägsnats har mattorna malts ner och genomgått en torr 

tvättprocess där föroreningar avlägsnas genom siktning och vibrationer. Materialet 

anlände till RISE-IVF i september 2019 i plastsäckar som visas i Figur 219. Det är inte 

praktiskt möjligt att separera grässtrån, bindgarn och svart baksida från mattorna innan 

återvinning, vilket framgår av figur 2.  

 

Figur 219. Nermald matta från Re-match för återvinning. Mattans olika delar har inte kunnat 

separeras utan de gröna stråna är blandade med svart material. Materialet på bilden innehåller 

också en hel del fibermaterial som sannolikt kommer från bindgarnet och mattans baksida. 
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Genomförande 

Materialanalyser – bestämning av polymer 

För att undersöka sammansättningen hos olika typer av nya konstgräsmattor mättes 

smältpunkt med hjälp av DSC (Differential Scanning Calorimetry) på de olika delarna 

i mattorna i kombination med FTIR analys (Fourier Transform Infrared Spectroscopy).  

I en DSC placeras en liten mängd prov, ca 5 mg i en ugn i kvävgas eller syrgasatmosfär. 

Temperatur och gasflöde kan programmeras och termiska transitioner som 

glasomvandlingstemperatur och smältpunkt kan registreras. FTIR-spektroskopi kan 

liknas vid ett ”fingeravtryck” på ett material. Kombinationen av smältpunkt och FTIR 

spektrum ger en god karaktärisering av vilken plast man har. 

 

För att plasterna ska klara miljön utomhus med solljus och värme så skyddas de med 

antioxidanter för att inte brytas ned och bli spröda i förtid. Antioxidanterna blandas in 

i plasten och syns inte, men genom att mäta s.k. induktionstemperatur med DSC fås 

ett indirekt mått på mängden antioxidant i proverna. 

 

Även de skrotade och nermalda mattorna analyserades med ovanstående tekniker 

innan återvinningsförsöken. En grov uppskattning av sammansättningen gjordes på 

materialen genom att väga svarta, respektive gröna strån från en uppvägd mängd 

återvunnet material.   

Återvinningsförsök - compoundering 

Tre av de erhållna batcherna compounderades utan förbehandling vid temperaturen 

190 – 200°C. I compoundern smälts, homogeniseras och pelletteras materialet för att 

därefter kunna formsprutas till provstavar för materialtesterna.   

 

Två av de tre återvunna batcherna tvättades i varmt vatten innan compoundering för 

att undersöka om ytterligare tvätt kan förbättra de mekaniska egenskaperna. Tabellen 

nedan anger vilka återvunna material som har compounderats och analyserats. 

  

Tabell 1. Återvunna material som har compounderats och analyserats 

Prov Smältpunkter (°C) Kommentar 

Polyeten 1  
(Batch 2212) 

105, 123, 161, 165  Materialet var svårt att mata in i 
maskinen 

Polyeten 2  
(Batch 2169) 

107, 125, 160 Materialet innehöll mycket sand och 
andra föroreningar 

Polypropen (PP) 165 Det var lättare att mata in detta 
material i maskinen 

Polyeten 2  
(Batch 2169) 
tvättad 

107, 125, 160  

Polypropen 
tvättad 
 

165  
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Återvinningsförsök – tvätt 

Materialen från batch 2169 och PP i tabellen ovan tvättades i varmt vatten från kran 

(ca 40°C) och tumlades i ca 10-15 minuter. Vattnet byttes 4 gånger tills vattnet var 

rent. Vattnet silades av och konstgräsmaterialet torkades över natt i ugn vid 50°C innan 

compoundering till pellets. Andelen gröna strån i PE batch 2169 var ca 11% och resten 

var material från gröna strån och bindgarn. I PP materialet var ca 17% svart material.  

 

 

Figur 3. Tvätt av gräs. Vid de första tvättarna var vattnet mycket smutsigt. Fördelen med att 

tvätta i vatten är att föroreningar som sand och gummigranulat sjunker till botten. 

 

  

Figur 4. Visar batch 2169 före (till höger) och efter tvätt till vänster. Sand och gummigranulat 

syns tydligt på bilden till vänster. 

Mekaniska tester på återvunnet material 

Pellets som compounderats formsprutades till provstavar som sedan användes för 

mekaniska tester, dragprov enligt ISO 527 och slagprov enligt ISO 179e1A. Vid 

dragprovning dras provstaven till brott och töjning och kraft (brottspänning) mäts. Vid 

slagprovning slås provet av med en pendel och brottenergin som behövs för att slå av 

ett prov registreras. 

 

De åldrade materialens stabilitet mot oxidation, dvs nedbrytning i syre analyserades 

med DSC och resultaten jämfördes med de nya konstgräsmattorna. Den så kallade 

induktionstiden man får ger ett indirekt mått på materialets innehåll av antioxidanter 

eller skyddsmedel. Antioxidanterna förbrukas med tiden och vid återvinning kan man 

behöva tillsätta extra.  
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Bilaga 2. Konstgräsplaners uppbyggnad 

Konstgräsplaners generationer 

Konstgräset introducerades för fotbollen omkring 1965 och sedan dess har konstgräset 

genomgått ett antal generationsskiften, som har lett till ett förbättrat spelunderlag. 1990 

fanns det runt 70 stycken konstgräsplaner i Sverige och på 2000-talet började 

konstgräset få fyllning av granulat och sand (SvFF, 2017). Konstgräsplaners 

uppbyggnad i genomskärning beskrivs i Figur 1. Konstgräset består av fibrer, det vill 

säga grässtråna. Fibrerna är gjorda av antingen polypropen eller polyeten, som har 

olika egenskaper gällande kyltålighet och mjukhet. Konstgräsfibrerna är nersydda eller 

fästa i ett underlag av latex eller så kallad backing. 

 

Första generationens (1G) konstgräs  

I figur 2 visas konstgräsets uppbyggnad och generationer sedan 1965. Första 

generationens konstgräs utvecklades 1965 i USA och det blev sedan känt i 

Skandinavien på sena 70-talet (SKL, 2018). 1G-konstgräsmattan hade polyamidfibrer 

(nylon), som är fastsydda på en syntetisk backing. Konstgräsmattan rullades ut på hårt 

underlag som betong, asfalt eller sand (NTNU, 2018). Mattans sträva underlag kunde 

leda till brännskador på spelarnas hud (Eiland et.al., 1996).  

 

Andra generationens (2G) konstgräs  

Från 1980 fram till 1995 ersattes första generationens konstgräs med en ny variant, se 

i Figur 1. Andra generationens konstgräsmattor tillverkades med polypropenfibrer och 

sand som fyllnadsmaterial på backingen. Sandlagret gav en positiv inverkan på 

konstgräsmattan, då den erhöll en mer stabil struktur än tidigare. Vid torra perioder 

orsakade dock sanden dammbildning som medförde en försämrad luftkvalitet för 

spelarna på planen (NTNU, 2018).  

 

 

Figur 1. Konstgräsets generationer sedan 1965 (Aas 2019) 
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Tredje generationens (3G) konstgräs  

Mellan 1995-2016 installerades det till största del konstgräsmattor med polyetenfibrer, 

sand och syntetiskt fyllnadsmaterial, se i Figur2. I dagsläget är tredje generationens 

konstgräs den konstruktion som förekommer mest. Under konstgräsmattan finns det 

nu en sviktpad, se i Figur 1, som har en stötdämpande funktion. De senaste åren har 

olika sorters fyllnadsmaterial introducerats till marknaden, samt sviktpader av 

varierande design med olika hydrauliska egenskaper (NTNU, 2018). 

Spelegenskaperna på tredje generationens konstgräs var bättre i jämförelse till tidigare 

generationers, men problem kring skador på grund av konstgräsets friktion kvarstod 

(McGhie, 2014). 

 

Fjärde generationens konstgräs  

2016 började konstgräsmattor med polyetenfibrer i två lager utvecklas, se i Figur. Det 

enda fyllnadsmaterialet som finns i konstgräsmattan är sand och under backingen kan 

det finnas en sviktpad (NTNU, 2018). Debatten har dock varit omtvistad om vad som 

egentligen räknas som fjärde generationens konstgräs. En del leverantörer anser 

nämligen att fjärde generationens konstgräs inte ska innehålla något fyllnadsmaterial 

alls (ByggfaktaDOCU, 2018). 4G-konstgräs kräver mindre skötsel, då 

konstgräsplanen inte behöver harvas, krattas eller fyllas med nytt gummigranulat 

under konstgräsmattans livslängd. Enligt en undersökning från Norges teknisk-

naturvetenskapliga universitet är det dyrare att anlägga en 4G-konstgräsplan än en 3G-

konstgräsplan, men ur ett livscykelkostnads perspektiv på 10 år blir det billigare med 

fjärde generationens konstgräs, samt att miljöpåverkan blir betydligt lägre i jämförelse 

till tredje generationens konstgräs (NTNU, 2018). 

 

Idag är inte 4G konstgräs godkända eller accepterade av de styrande organisationerna 

som FIFA, FIH eller World Rugby pga konstgräsets friktion som kan medföra 

brännskador. Många leverantörer säger att de uppfyller FIFAs krav för elitfotboll dvs 

FIFA Quality. Mycket tyder på att utvecklingen för de kommande generationerna 

kommer visa på konstgrässystem som man inte behöver fylla på med granulat och har 

samma prestandaegenskaper och spelaregenskaper som kan certifieras för elitspel av 

de styrande organen.   

Fyllnadsmaterial 

Det finns olika typer av fyllnadsmaterial i konstgräsplaner. Fyllnadsmaterialets syfte är att 

skapa svikt, mjukhet och studs, samt skydda spelarna mot skador. En ytterligare funktion 

som fyllnadsmaterialet har är att skydda konstgräsfibrerna från att slitas ut. I botten av 

konstgräsmattan läggs kvartssand eller flodsand. Sanden används som ballast och har som 

funktion att hålla konstgräset på plats. Sandlagrets tjocklek varierar i olika system och i 

vissa system saknas sandlagret helt. Fyllnadsmaterialet har vanligtvis en höjd på cirka 13-

30 mm exklusive sand. För konstgräsplaner med sviktpad kan bra spelegenskaper erhållas 

med 13-15 mm fyllnadsmaterial (SvFF, 2017). Nedan listas olika material, samt fördelar 

och nackdelar. Styren-butadien-gummi (SBR), etylen-propylen-dien-M klass-gummi 

(EPDM) och termoplastisk elastomer (TPE) är vanligt förekommande fyllnadsmaterial i 

konstgräsplaner.  
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SBR (Styren-butadien gummi) 
SBR-granulatet kommer från återvunna bil- och maskindäck. Granulatet är svart till färgen 

och är det billigaste och vanligaste fyllnadsmaterialet i dagsläget (Unisport, u.å.). SBR-

granulatet har bra spelegenskaper, men nackdelen är dock att det innehåller mycket zink, 

PAH:er och andra miljöskadliga ämnen (Stockholm Stad, 2018). Dessa ämnen kan urlakas 

och sprida sig till omgivande miljö.  

 
EPDM (Etylenpropylen?gummi) 

EPDM-granulatet är ett nytillverkat vulkaniserat industrigummi (SvFF, 2017). Det är 
av hög kvalitet och därmed dyrt att köpa in (AstroTurf, 2019). EPDM innehåller 
betydligt lägre zinkhalter än SBR (Malmgren-Hansen, Nilsson & Sognstrup Thomsen, 
CHALMERS, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Examensarbete ACEX20-19-1 
7). EPDM som är av sämre kvalitet kan lätt smulas sönder och försämra 
spelegenskaperna på konstgräsplanen (PlanMiljø, 2017). 
 
Det finns också så kallad R-EPDM som är industriell återvunnen EPDM. Numer finns 
det större möjlighet att kunna spåra den återvunna EPDM:en, enligt Stena Metall, och 
på så vis uppnå transparens och spårbarhet i värdekedjan. 
 
TPE (Termoplastiskt gummi Termoplastiska elastomerer (TPE) 
TPE termoplast kommer från nytillverkat naturgummi och är inte ett vulkaniserat material. 

Detta innebär att TPE kan återvinnas, vilket inte EPDM kan. Materialet finns i grön, beige 

och brun kulör, där grönt TPE är vanligt förekommande (Unisport, u.å.). TPE  ) är 

blandningar med hårda termoplastmaterial som t.ex. PP, PBT eller PA i kombination med 

något mjukt gummimaterial, ofta med tillsatser, t.ex. olja och fyllnadsmaterial. Det är 

osäkert vilken familj som TPE för konstgrässystem ingår i.  

 

Organiskt granulat  

Sveriges första konstgräsplan med organiskt granulat installerades 2014 på Stora Höga IP 

i Stenungssund. Organiskt fyllnadsmaterial kan exempelvis vara kork/kokos. 

Konstgräsplanen i Stenungssund har kokos och kork som fyllnadsmaterial. Efter 2014 har 

flera kommuner tagit efter Stenungssund och installerat med kork. Det är dock med olika 

erfarenheter bland annat att materialet lyfter och försvinner från ytan vid kraftiga nedfall, 

blir statiskt och på så vis lämnar spelytan, dammar och kan bli väldigt hårt under frost.  

 

Under det senaste året har flera nya material kommit in på marknaden bland annat ett 

material baserat på PLA (Polyaktid) som härrör från sockerrörplantan och skogsmaterial 

producerat i USA. Det finns andra material som tex eco-fill som är en återvunnen 

industriell produkt som produceras i Italen och är en blandprodukt av cellulosa och plast. 

 
Kort om spelaregenskaper 

Enligt de som svarade att de har fått fler skador på något av underlagen, svarade 10 

personer att de har fått någon form av brännskador vid glidtacklingar på konstgräs. 2 

personer svarade även att de har drabbats av knäskador på underlag av konstgräs.  

Majoriteten av spelarna hade valt att ha ett underlag av konstgräs utan granulat, om detta 

alternativ skulle vara tillgängligt. Det var endast 18,2 % av alla som svarade på enkäten 

som angav att de borstar av granulatet från sina kläder och skor innan de lämnar en 

konstgräsplan. 
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Uppbyggnad 

Konstruktion av konstgräsplaner kan genomföras på olika sätt. Det finns däremot en 

uppbyggnad som är vanligt förekommande för tredje generationens konstgräsplaner i 

Sverige, som visas i Figur 2Figur. Planens överbyggnad utgörs i regel av tre skikt: 

förstärkningslager, bärlager och dränerande ytskiktlager. I vissa fall används ett fjärde 

skikt, avjämningslager.  

 
 

Figur 2. Konstgräsplaners uppbyggnad i genomskärning (Johansson, 2019). 

 

Förstärkningslager och bärlager  

Det nedersta skiktet är förstärkningslager och bärlager. Förstärkningslagret består av 

krossmaterial, där utförandet bestäms enligt Allmän material- och arbetsbeskrivning för 

anläggning (Anläggnings-AMA). Om en konstgräsplan anläggs på en grusplan eller annan 

hårdgjord yta kan förstärkningslager helt eller delvis uteslutas, om egenskaperna medför 

att jordmaterialet är vattengenomsläppligt och välfungerande. Bärlagret består av 

bergkross med storleken 0-32 mm (SvFF, 2017).  

 

Dränerade ytskiktslager och avjämningslager  

Det dränerade ytskiktslagrets funktion är att magasinera och leda bort ytvatten till 

uppsamlande dagvattensystem. Ytskiktet utgörs av krossmaterial med storleken 0-18 mm 

med en låg finkornshalt. Ytan kan dressas av stenmjöl med storleken 0-8 mm vid behov. 

Syftet med detta avjämningslager är att förbättra planheten på det dränerade ytskiktslagret. 

Stenmjölet ska inte packas för mycket, eftersom detta kan leda till att materialet krossas 

och skapar en hård yta (SvFF, 2017). 

 
Dränlager och dräneringsledningar  

Dränering kan utformas med dräneringsledningar som installeras under dränlagret. 

Dränrören har en dimension på 100 mm. Ledningsbädd och kringfyllning består av 

makadam med en storlek på 8-16 mm upp till underkanten av förstärkningslagret. Svenska 

Fotbollsförbundet rekommenderar att det placeras en brunn där granulatfilter och filter för 
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mikroplaster kan installeras, innan dräneringsledningarna ansluts till avledande diken eller 

dagvattenledningar (SvFF, 2017).  
 

Bombering och ytavvattning  

Planen ska vara bomberad med cirka 1 % i tvärled och 0 % i längdled. Lutningen bör vara 

dubbelsidig med en tvärlutning från planens mitt till långsidorna. Det finns andra alternativ 

där bland annat planen har en ensidig lutning, men dubbelsidig lutning är främst 

förekommande på dagens konstgräsplaner. Dagvattenledningar utförs i regel runt planen 

för avledning av yt- och dränvatten mot lägre omgivande mark eller till kommunens 

dagvattennät (SvFF, 2017).  

 

Sviktpad  

Det finns en uppsjö av olika sviktpaddar och fungerar som ett sviktlager under 

konstgräsmattan. Padden finns i olika tjocklekar cirka 8-40 mm. Det finns olika sorters 

sviktpader såsom prefabricerad, platsgjuten, spårad och dräneringspad, som visas i Figur 

3. Det är inget krav att ha sviktpad på konstgräsplaner, men vid installation av en sviktpad 

kan ev mängden fyllnadsmaterial minskas, eftersom padden svarar för en del av planens 

sviktegenskaper (SvFF, 2017). Idag finns det många alternativ på paddar och i olika 

material tex SBR och EPDM. Många gånger är detta material återvunnet. 

 

Att använda återvunnet material i sviktpadden är ett bra sätt att ta tillvara plast och 

gummimaterial, detta då materialet ligger skyddad under konstgräset och på så vis inte 

kommer i kontakt med solen och uv-strålning ej heller människor eller miljö. Finns det 

dessutom produktblad som visar på produktsäkerhet.  

 

 

Figur 3. Olika typer av prefabricerad sviktpad (SvFF, 2017) 

Alternativa lösningar utan granulat - 4G 

Ett alternativ som har diskuterats de senaste åren är att konstruera konstgräsplaner utan 

granulat. Dessa alternativ fanns på 60-70talet men har nu blivit aktuella med helt nya 

plastkombinationer för att inte åstadkomma de skador som tidigare upplevts med 

konstgräs utan ifyllnadsmaterial. Detta är en växande marknad i Sverige och Europa.  

 
Konstgräs med stödjande fibrer utan ifyllnadsmaterial 

Den fjärde generationens konstgräs brukar beskrivas som ett konstgräs utan 

ifyllnadsmaterial och med stödjande fibrer som har ett till synes ”krulligt” utseende. 

Dessa strån kan vara av olika plastmaterial men vanligast är det Polyeten, eller 

polyamid-kärna med polyeten runt, polyamid och polypropen. Dessa fibrer kan ha 

olika utseende.  
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Det förmånliga med det infillsfria konstgräset är att det kräver mindre underhåll. 

Grässtråna sitter fast i mattan. Det som talar mot är att det kan behöva vattnas samt att 

denna typen av system inte idag går att certifiera i enlighet med FIFAs krav FIFA 

Quality (eller motsvarande) och FIFA Quality PRO. För breddfotbollen skulle detta 

kunna vara möjligt redan idag men det kan finnas hinder i att leverantörer, testföretag, 

FIFA står i vägen för kommunerna när de handlar upp pga att FIFAs certifikat inte 

finns. Här pågår mycket utveckling och leverantörerna börjar vakna.  

 

Hybridgräs 

Hybridgräs är ett förstärkt naturgräs. Hybridgräs kan konstrueras enligt två modeller: 

Carpet-hybrid och Stitch-hybrid. I figur 4 visas Carpet-hybridens uppbyggnad i 

genomskärning. Hybridgräset ger ett mer slitstarkt spelunderlag än naturgräs och bidrar 

därmed till fler speltimmar på planen (Svensk Elitfotboll, 2015). Hybridgräset innehåller 

i de flesta fall cirka 80 % naturgräs och 20 % konstgräs. Denna procentfördelning varierar 

i olika fotbollsplaner. En variant skulle kunna vara att öka konstgräsets andel ytterligare 

till 50% och 50% naturgräs. Detta skulle nog kunna minska risken och öka möjligheten 

att installera dess system. 

 
Figur 4. Uppbyggnation av en hybridmatta 

 

Stitch-hybrid. 

SIS Grass, där uppbyggnaden visas i figur xx. Modellen är en Stitch-hybrid, där 

konstgrässtråna sys ner i en gräsmatta (Larsson Rosvall, 2019). Ett sådant system består 

av 95 % naturgräs och 5 % konstgräs. En sådan fotbollsplan finns installerad på Gamla 

Ullevi. 

 

 

Figur 5. Stich-modellen 


