
”Beställargruppens styrkor som faktiskt är att vi 

inte är en ren ”miljögrupp” utan ett nätverk av olika 

professioner som lyder under olika mål och 

uppdrag. Det gör det knepigt men också mer 

verklighetsförankrat.”

Mira Norrsell, miljöstrateg Lunds kommun 



Kort om BeKoGr

• Ca 25 kommuner med aktörer från fritid- och miljöförvaltningar

• Sveriges Fritid och Kulturchefers förening är huvudman 

• Naturvårdsverket finansierar

• Startade hösten 2017, efter att konstgräs var identifierad som en av de största källorna 
till mikroplast

• Bygger, utbyter och delar kunskap och erfarenheter

• Initierar och genomför olika projekt

• Påverka marknaden i riktning mot hållbar plastanvändning

• Kommunicerar och sprider information

• 28 miljoner från dagvattenbidraget har gått till skyddsåtgärder kopplat till konstgräs

• Det krävs mkt resurser ➔ en konstgräsplan kostar ca 500 000 kr/år i drift och 
underhåll

• En lyckad satsning från Naturvårdsverket



Konstgräs – i siffror
Idag finns ca 264 km2 av konstgräsytor för fotboll i Europa 
• i Sverige vi har ca 7.6 km2

År 2020 hade Sverige:

• 900 fullstora fotbollsplaner

• 400* små fotbollsplaner

• Mer än 400 padelbanor…

• Minst 600 ridsportsanläggningar

• Lekplatser…

• Landscaping…

• mm…

År 2028 är det område som täcks av konstgräs i Europa lika med att täcka 
hela Göteborgs kommun med gräs! (61,500 fotbollsplaner!)

https://ec.europa.eu/environment/marine/good-environmental-status/descriptor-10/pdf/microplastics_final_report_v5_full.pdf s172
https://echa.europa.eu/documents/10162/6ba4eedb-273c-6806-492e-91ecb9df50cf
https://www.ivl.se/download/18.57581b9b167ee95ab9919a1/1552466299144/C359.pdf
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* Baserat på en uppskattad tillväxt på 6% tillväxt per år
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https://ec.europa.eu/environment/marine/good-environmental-status/descriptor-10/pdf/microplastics_final_report_v5_full.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/6ba4eedb-273c-6806-492e-91ecb9df50cf
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Spridningsvägar 
från konstgräs-
plan

Gummipartiklar i hemmet
▪ Inverkan på inomhusmiljö?
▪ Spridning i trädgården?       .

▪ Effekter i tvättmaskinen (hälsa, mikroplaster)?
▪ Hamnar i avloppet (dusch/tvätt)?

Inandning av flyktiga ämnen 
▪ Emissioner från gummit ?
▪ Lukt ? (inomhusplaner)

Exponering via huden
▪ Tillsatsämnen extraherade av 

ex. svett eller fukt?
▪ Värsta scenario, varmt klimat?

Inverkan akvatisk miljö
▪ Kemikalier från lakvatten?

▪ Effekter från partiklar i hav/sjö?
▪ Källa till mikroplaster?

Gummipartiklar i trädgårdar/odlingar
▪ Inverkan på växter (ecotox)?
▪ Upptag av ämnen i grödor?

▪ Andra effekter?

http://www.bekogr.se/


Uppskattat svinn exklusive kompaktering

a. Minskat från 4 till 
0 ton påfyllnad

c. 1.7 gram per 
spelare/gång

6 kg/plan

500 kg/plan



Fokus för Beställargruppen

Mikroplaster/nedskräpning

Kemikalier/material

Avfall

Klimat/resursförbrukning

Beteenden

Funktion

Tillsyn



Det är viktigt att bedriva Tillsyn!



Nedskräpning inom området medför mikroplast i nästa 

MIKROPLAST

NEDSKRÄPNING
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Information, Skyddsåtgärder och 
drift och underhåll

http://www.bekogr.se/


Alla har ett ansvar i denna frågan:
• Miljö

• Fritid/Idrott

• Upphandlare

• Anläggningsansvarig

• Projektledare (internt)

• Drift och underhåll

• Politiker

• Mellan kommunerna

• Producenter

• Leverantörer (mark/miljö/konstgräs)

• Konsulter

• Forskare 

• Förbund

• Föreningar

• Myndigheter



www.bekogr.se
Linkedin: BEKOGR

http://www.bekogr.se/


Tack för idag och lycka till framöver!


