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HÖSTEN 2017 BILDADES Beställargruppen Konstgräs som ett projekt med Sveriges Fritids- och Kultur-
chefsförening som huvudman och Naturvårdsverket som finansiär. En beställargrupp är ett flerårigt 
samarbete mellan olika upphandlande organisationer som syftar till att höja kvaliteten i upphandlingar 
genom gemensam uppbyggnad av kunskap och samverkan kring krav. Denna vägledning ger kommu-
nerna och andra upphandlare/inköpare stöd i sina upphandlingsprocesser för plastade ytor avsedda för 
lek och idrott såsom fotbollsplaner, multisportytor, lekplatser, förskolor och skolgårdar. Kraven syftar till 
att minska risken för spridning av plast och giftiga ämnen kopplat till konstgräs och liknande ytor och 
minska klimatpåverkan.

Upphandlingskraven som tas upp i denna vägledning gör inte anspråk på att vara kompletta utan 
tar upp det som är relevant för miljön med koppling till kvalitet och funktion. Kraven behöver alltså 
infogas i underlag för upphandling av entreprenader och i produktspecifikationer. Konstgräs kan upp-
handlas som produkt, som en entreprenadtjänst. Ytor som kan släppa mikroplast kan finnas med som 
en mindre del i entreprenader för park och så vidare, så därför kan ordval som till exempel ”leverantör” 
och ”entreprenör” behöva anpassas efter situationen. Det finns också förslag på krav för att upphandla 
konsulttjänster med kompetenta projektörer som kan hjälpa beställare att tänka rätt från början när en 
anläggning planeras.

1. Bakgrund

2. Versionshistorik
FRAM TILL NU HAR Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening (SFK) varit huvudman i Naturvårdsverkets 
beställargrupp för att minska miljö- och hälsopåverkan från konstgräsplaner samt liknande ytor. Detta 
dokument är den tredje versionen som har uppdaterats årligen. 

Förslagen i första versionen på upphandlingskrav arbetades fram under 2018–2019 i ett projekt efter 
workshop med medlemmar i Naturvårdsverkets beställargrupp, intervjuer med några kommuner, ett 
par remissversioner hos leverantörer varav några svarade, och kontakter med Svenska Fotbollsförbundet, 
Stockholm stads kemikaliecenter och Upphandlingsmyndigheten. 

I den andra versionen var kontakterna med leverantörer fler och djupare och vi hade även dialoger 
med projektörer, något som fortsatt inför framtagande av denna tredje version. Fotbollförbundet är 
aktiva i beställargruppen och bidrar med synpunkter kontinuerligt. 

I de två första versionerna av upphandlingsvägledningen fokuserade vi på att hindra spridning av 
mikroplast och grundläggande kemikaliekontroll på produkterna. I denna tredje version har vi inklu-
derat klimat- och resursperspektiven tydligare. 

HUR EN KONSTGRÄSPLAN kommer att se ut om fem eller tio år vet vi inte. Produkter och tekniker 
 utvecklas ständigt, liksom behov. Nya kunskaper eller bättre dokumenterade kunskaper tas fram kon-
tinuerligt. Det gör att upphandlingskrav som de här är färskvara och behöver behandlas som sådana.

Många kommuner utvecklar egna policys, riktlinjer och handlingsplaner. Dessa är bra material 
att använda när man som beställare ska upprätta frågeformulär och egna riktlinjer. Stockholms stads 
Kemikaliecentrum har tagit fram krav och kriterier för konstgräs och gummimaterial och som är fritt 
för andra att använda. Konstgräs, gummigranulat och platsgjutet gummi – Stockholms stad (leverantor.
stockholm)

Adda (som tidigare hette SKL Kommentus) har tagit fram ett Dynamiskt Inköpssystem (DIS) för 
konstgräs ”Konstgräs 2019”. Användare av DISet kommer känna igen flera av kraven från denna vägled-
ning. 

LÄS MER!
Grön understruken 
text betyder att du 

kan klicka vidare till 
mer matnyttig infor-

mation på nätet.

https://leverantor.stockholm/entreprenad-i-stockholms-offentliga-miljoer/konstgras-gummigranulat-och-platsgjutet-gummi/
https://leverantor.stockholm/entreprenad-i-stockholms-offentliga-miljoer/konstgras-gummigranulat-och-platsgjutet-gummi/
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DET FINNS BESLUT både på EU-nivå, nationell nivå och lokal nivå som styr och påverkar materialval  
för lek och idrott. 

3.1 EU-REGLER
EU-gröna giv (the green deal) 
 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sv

Klimatförändringarna och miljöförstöringen är ett hot mot Europas och världens fortsatta existens.  
Med den gröna given kommer EU att ställa om till en modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig 
ekonomi där:

• det inte finns några nettoutsläpp av växthusgaser år 2050
• den ekonomiska tillväxten har frikopplats från resursförbrukningen
• inga människor eller platser lämnas utanför.

EU-kommissionen beslutade i juli 2021 om gränsvärden för polycykliska aromatiska kolväten i granu- 
lat eller täckmaterial som används som fyllnadsmaterial i konstgräsplaner eller i lös form på lekplatser 
eller i idrottsrelaterade tillämpningar. Kraven träder i kraft 10 augusti 2022. Kraven är av karaktären  
för  säkerhets skull för att säkerställa att inte granulat med höga halter PAH läggs ut. Det är ovanligt med 
så höga värden som 20 mg PAH/kg.
Registry of restriction intentions until outcome - ECHA (europa.eu)

Gränsen sänks från 100 mikrogram PAH/kg till 20 mg. Beslutet innebär även att det framöver kom-
mer att krävas en särskild märkning med ett unikt partinummer på det material som kommer ut på 
marknaden. Diskussionen om PAHer har framförallt gällt granulat från däck, men gränsvärdet och 
märkning av partinummer gäller alla typer av granulat.

Det pågår förhandlingar om förbud eller begränsning för mikroplastspridning från konstgräspla-
ner. Det handlar om primära mikroplaster, det vill säga granulat som används som ifyllnadsmaterial. 
 F örslaget för en begränsning är att det max får migrera 2–7 gram granulat per kvadratmeter. Det är 
troligt att många planer kan få dispens.  
Processen inom EU-kommissionen pågår. Det är oklart när det kan komma ett beslut i frågan. Förhand-
lingarna går via Reach-kommittén. I Sverige är det Kemikalieinspektionen som är ansvarig part.

EU:S LEKSAKSDIREKTIV INNEBÄR stränga kemikaliekrav för lekplatsytor. Enligt leksaksdirektivet får 
kemiska ämnen i leksaker aldrig innebära någon risk för människors hälsa. Läs mer om leksaksdirekti-
vet här: Regler om leksaker - Kemikalieinspektionen

Hos branschorganisationen ESTC kan man finna guidlines etc kopplat till konstgräs. Se https://www.
estc.info/knowledge-centre/ för mer information.

3.2 REGLER I SVERIGE
Enligt svensk lag, Miljöbalken, är en konstgräsplan med granulat i en miljöfarlig verksamhet och både 
beställare och leverantörer har skyldigheter att:

•  Planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga påverkan på miljön ( 26 kap. 19 § 
miljöbalken).

•  Skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljön från negativa konse-
kvenser av verksamheten ( 2 kap. 2 § miljöbalken).

•  Använda bästa möjliga teknik, t.ex. genom att utforma anläggningen för att så långt möjligt undvika 
påverkan på miljön ( 2 kap. 3 § miljöbalken).

•  Undvika att använda sådana kemiska produkter som kan befaras medföra risker för människors hälsa 
eller miljön, om de kan ersättas med sådana produkter som kan antas vara mindre farliga ( 2 kap. 4 § 
miljöbalken).

3. Lagar och beslut som styr

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sv
https://echa.europa.eu/sv/registry-of-restriction-intentions/-/dislist/details/0b0236e18244cd73
https://www.kemi.se/lagar-och-regler/ytterligare-eu-regler/leksaker---leksaksdirektivet
https://www.estc.info/knowledge-centre/
https://www.estc.info/knowledge-centre/
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En hållbar plastanvändning innebär att plast används på rätt plats, i resurs- och klimateffektiva, 
giftfria och cirkulära flöden med försumbart läckage. För att nå detta behövs insatser ske inom fyra 
effektområden; råvaror och produktion med minimal miljöbelastning, resurssmart användning, 
minskat läckage av plast till naturen samt kraftigt ökad och högkvalitativ materialåtervinning. Varje 
område beskriver vilka skiften som behöver ske för att vi ska nå målsättningarna samt vilka 
indikatorer som kommer användas för uppföljning. Se Naturvårdsverkets färdplan:  

Beställargruppen för Konstgräs utgör en del av Naturvårdsverkets regeringsuppdrag. I det arbetet vill 
BeKoGr arbeta för att nå de svenska målen: 

Arbeta för att komma ner till noll mikroplaster från sport och lekytor (likt initiativet Zero Pellet Loss, 
Operational Clean Sweep)  
Skapa resurseffektiva och giftfria system för sport- och lekytor genom att driva på fronten och 
utmana till innovation i form av nya lösningar samt minskad användning av plast och kemikalier. 
Skynda på takten och att påverka marknaden till att ingå i arbetet med Hållbar plastanvändning för 
system för sport- och lekytor.  
 

Tag del av Sveriges första handlingsplan för plast 2022 
https://www.regeringen.se/rapporter/2022/02/sveriges-handlingsplan-for-plast/ 

 

4.3 Kommunala beslut 
På lokal nivå finna ofta politiskt antagna policys. De kan styra bort från en viss typ av granulat, eller 
alla granulat. De kan betona olika miljöfrågor som kemikalier, mikroplastutsläpp, klimat, 
resurseffektivitet, samtidigt som funktionen ska vara tillräcklig för behoven. 

Det är av vikt att de kommunala och lokala besluten tas med när en anläggning, lekplats, 
konstgräsplan. I Göteborgs Kommun har de följande att ta hänsyn till när de upphandlar ny eller 
byter ut ett gammalt konstgrässystem: 

• Stoppa inköp, användning och spridning av mikroplaster.  
o IOFF ska testa alternativ till gummigranulat ha en plan för vinterhållning, informera 

Klimatavtryck nära noll –  

Illustration: Naturvårdsverkets  
Färdplan för hållbar plastanvändning

3.2.1 NATIONELL SAMORDNING FÖR EN HÅLLBAR PLASTANVÄNDNING
Nationell plastsamordning är ett regeringsuppdrag och ska vara en drivande och samlande kraft i Sve-
riges arbete med att nå en hållbar plastanvändning. Naturvårdsverket har samordningsansvaret och ska 
samla in och förmedla kunskap samt främja dialog och samverkan mellan alla berörda aktörer. Här kan 
du ta del av Naturvårdsverkets färdplan för en hållbar plastanvändning

EN HÅLLBAR PLASTANVÄNDNING innebär att plast används på rätt plats, i resurs- och klimateffekti-
va, giftfria och cirkulära flöden med försumbart läckage. För att nå detta behövs insatser ske inom fyra 
effektområden; råvaror och produktion med minimal miljöbelastning, resurssmart användning, minskat 
läckage av plast till naturen samt kraftigt ökad och högkvalitativ materialåtervinning. Varje område 
beskriver vilka skiften som behöver ske för att vi ska nå målsättningarna samt vilka indikatorer som 
kommer användas för uppföljning. Se Naturvårdsverkets färdplan. 

Beställargruppen för Konstgräs utgör en del av Naturvårdsverkets regeringsuppdrag. I det arbetet vill 
BeKoGr arbeta för att nå de svenska målen:

•  Arbeta för att komma ner till noll mikroplaster från sport och lekytor (likt initiativet Zero Pellet Loss, 
Operational Clean Sweep www.opcleansweep.eu). 

•  Skapa resurseffektiva och giftfria system för sport- och lekytor genom att driva på fronten och utmana 
till innovation i form av nya lösningar samt minskad användning av plast och kemikalier.

• Skynda på takten och att påverka marknaden till att ingå i arbetet med Hållbar plastanvändning för 
system för sport- och lekytor. 

Tag del av Sveriges första handlingsplan för plast 2022 här: https://www.regeringen.se/rappor-
ter/2022/02/sveriges-handlingsplan-for-plast/

https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/plast/hallbar-plastanvandning/naturvardsverkets-fardplan-for-en-hallbar-plastanvandning
https://www.naturvardsverket.se/om-oss/publikationer/6900/naturvardsverkets-fardplan-for-hallbar-plastanvandning/
https://www.opcleansweep.eu/
https://www.regeringen.se/rapporter/2022/02/sveriges-handlingsplan-for-plast/
https://www.regeringen.se/rapporter/2022/02/sveriges-handlingsplan-for-plast/
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3.3 KOMMUNALA BESLUT
På lokal nivå finna ofta politiskt antagna policys. De kan styra bort från en viss typ av granulat, eller alla 
granulat. De kan betona olika miljöfrågor som kemikalier, mikroplastutsläpp, klimat, resurseffektivitet, 
samtidigt som funktionen ska vara tillräcklig för behoven.

Det är av vikt att de kommunala och lokala besluten tas med när en anläggning, lekplats, konstgräs-
plan ska anläggas. I Göteborgs kommun har de följande att ta hänsyn till när de upphandlar ett nytt eller 
byter ut ett gammalt konstgrässystem:

• Stoppa inköp, användning och spridning av mikroplaster. 
•  Idrotts- och föreningsförvaltningen i Göteborg (IOFF) ska testa alternativ till gummigranulat,  

och ha en plan för vinterhållning. 
•  Minska klimatpåverkan från inköp med 80 procent.
•  Minska mängden avfall med 40 procent. 
•  Arbeta för renare hav, sjöar och vattendrag. 
•  Värna om en hälsosam livsmiljö, dricksvatten.

Under medlemmar på hemsidan https://bekogr.se/medlemmar/ hittar du länkar till medlems-
kommunernas handlingsplaner.

Snöblandad  
granulat på en  

asfaltsyta intill 
konstgräsplan.

https://bekogr.se/medlemmar/
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FLERA FAKTORER SPELAR IN när en konstgräsplan, en gjuten gummiyta, ridanläggning med plastma-
terial eller annan plastad yta ska anläggas. Bara för att någon aktör efterfrågar plastade ytor innebär det 
inte automatiskt att de ska byggas. Det beror på befolkningsutveckling, bedömningen av intresse på lång 
sikt hos dem som ska använda ytorna, hur ytorna ska användas, till vilka åldersgrupper, antalet aktiva 
som ska vara på ytan, var den ska anläggas etc. Därmed är det viktigt att kartlägga vilken typ av yta som 
ska anläggas och vilket behov ytan har. Behovet ser olika ut om det är en yta för organiserad sport och 
idrott eller till en lekyta vid en skola.  

Det behövs arbete för att nå en hållbar plastanvändning genom att minimera plastade ytor, dels för 
att vara ett led i arbetet med fossilfritt Sverige, dels för att minimera spridning av mikroplaster. Det finns 
många alternativ till dagens plastade ytor samt metoder att vidta för att uppnå de målen. 

Det går att leka och spela på annat underlag än plast, det går att samnyttja befintliga ytor, ta väl hand 
om de plastade ytor som finns inom kommunen, föra loggbok, ha noggranna och uppföljningsbara 
rutiner, installera alla tänkbara skyddsåtgärder, men också tänka till vilket system man anlägger om man 
väljer att anlägga ny eller ersätta en äldre yta. 

Innan man bestämmer att en plastad yta ska anläggas bör en nuläges- och behovsanalys genomföras. 
För att få en så helhetstänkande analys som möjligt bör flera aktörer och intressenter ingå i den dialogen. 

Figuren nedan kan användas som stöd för tanken i behovsanalysen när upphandlingen förbereds.

4. Behov som styr

VÄGVAL LEK- OCH SPELYTOR

Köp inte plastyta, 
eller håll nere mäng-
den i kombinationer 

med andra ytor

Köp bra underlag 
(pad) + granulatfri 

plastyta.  
Kemikaliesäkrat!

Köp bra underlag (pad) 
+ plastgräs + återanvänt 
granulat från annan plan 

eller återvunnet syntetiskt 
granulat eller organiskt 

granulat. Kemikaliesäkrat!

Går det att spela och 
leka på naturmate-
rial som exempelvis 
sand, grus, flis, bark 

eller gräs?

Går det att spela  
och leka granulat-
fritt, det vill säga 

med pad+sand (utan 
plast)+plastyta?

Har vi byggt staket, 
grindar, fällor, bor-
star etc för att hålla 
plast och gummi  på 

plastytan?

Bygg med fysiska 
hinder för mikro-

plastspridning + bra 
underlag (pad) + 

plastgräs + återan-
vänt granulat från 
annan plan eller 

återvunnet synte-
tiskt granulat eller 
organiskt granulat. 

 Kemikaliesäkrat!

JA JAJA

NEJ NEJ NEJ

Ofta är infillmaterialet 
gjort av gamla bildäck. 

Det är viktigt att det 
 inte sprids i naturen.

Börja här!
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5. Var kommer upphandling  
in i konstgräs och andra ytor?

I PLANERINGEN AV VAD som ska göras behöver beställare tänka på vad man vill göra själv och vad som 
är lämpligt att lägga på inhyrd projektör. Konsulter i projekteringen behöver i så fall upphandlas med 
krav på kompetens att hjälpa kommunen minska spridningen av mikroplaster och nå andra miljömål, 
förutom all annan kompetens kring konstgräs och lekytor. Det är i planering och projektering som 
mycket av miljöpåverkan avgörs.

Konstgräs ger längre spelsäsonger och fler speltimmar. Vissa moment gör kommu-
nerna i egen regi och andra upphandlas. Det behöver inte vara lika för alla och det 
kan förändras över tid. 

Planering 
behov 

marknads-
analys

Material-
krav/ 

systemval

DriftProjektering Anläggning Avfall

Beställare 
(kommun, 

idrotts-
förening)

Användare

Beställare, 
mark-

anläggare

Beställare
(Eventuellt 

 konsulter om 
 inte bestäl-

la   ren projek-
terar själv.)

Beställare, 
användare

Beställare, 
återför-
säljare, 

producenter

 Beställare, 
åter-

vinnings-
företag/
sopför-

brännare

F 
A 
S

A 
K
T
Ö
R
E
R

BESTÄLLARE I KONSTGRÄSKEDJAN

Konstgräs kan ge   
längre spelsäsonger  

och fler nyttjande-
timmar om verksam-

hetsägaren sköter  
och underhåller  

planen på rätt sätt.
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Det enda som en kommun helt säkert inte kan göra i egen regi är själva konstgrässystemen eller 
lekytorna. Det är förstås också här källor till mikroplasterna kommer in. Anläggning med markarbeten 
och installation av avrinningssystem för dräneringsvattnet, fällor för granulat etc. kan en kommun göra i 
egen regi, men det vanligaste är att upphandla det som en entreprenad.

I planeringen behöver man ta hänsyn till driften av konstgräsplanen. Driften brukar kommunerna 
sköta själva men kan också handlas upp som en entreprenadtjänst. Det är vanligt att handla upp konst-
gräs som en produkt som ingår i en entreprenad, men det skulle gå att upphandla konstgräs som en 
tjänst där man köper till exempel: Yta som är möjlig att nyttja minst xxxx timmar/år för yy fotbollsspe-
lare i minst fem år med funktionskrav minst enligt Svenska Fotbollförbundets certifieringskrav.

Skulle man handla upp konstgräs som tjänst är det nödvändigt att arbeta fram en tydlig gränsdrag-
ningslista vad leverantören gör och vad egen driftspersonal gör i daglig skötsel, samt ha ett system för 
gemensamt tillgänglig information om användande och skötsel. 

När konstgräset eller lekytan tjänat ut har ägaren av gräset ett avfallsproblem. Det behöver man ha 
tänkt på redan i planering och projektering och när man ställer krav på material. Här är det väsentligt 
att hålla ordning på begrepp som materialåtervinning och återvinning som i praktiken ofta innebär så 
kallad energiåtervinning, dvs materialet bränns och energin tas tillvara. Materialåtervinning innebär 
däremot att materialet blir till nya produkter, ofta inte lika högvärdiga som de ursprungliga.

ATT UPPHANDLA ÄR INTE något en ensam person bör göra, eftersom all nödvändig kompetens sällan 
ryms i samma person. Däremot är det bra om en person är ytterst ansvarig för upphandlingen, någon 
som tar rollen som upphandlingsledare med ansvar för upphandlingsunderlaget, annonsering, utvärde-
ring, tilldelning och kontraktsskrivning. Det behövs åtminstone följande kompetenser:
•  Någon/några som kan verksamheten, vad konstgräset eller lekytan ska användas till och som har god 

kontakt både med användare och driftspersonal.
• Någon som kan hantverket kring att göra en offentlig upphandling.
•  Någon som är orienterad om vad som finns på marknaden och vilka funktions- och miljöegenskaper 

olika lösningar för med sig.

TÄNK OCKSÅ UT vem det är som ska ha ansvar för att följa upp ställda krav och hantera avvikelser. Det 
behöver inte ta så stora resurser med uppföljning, men det måste göras för att kraven ska leda framåt.

När det gäller andra 
plastade ytor bör man  

ställa liknande krav som 
för konstgräsplaner. 
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PLANERA FÖR AVFALLSHANTERINGEN
När en markägare beställer ett konstgräs skapar man ett avfallsproblem som det är bra att ha tänkt ige-
nom i förväg hur det ska hanteras när konstgräset inte går att spela och leka på längre. 
När konstgräs är uttjänt finns två huvudsakliga varianter att ta hand om de olika delarna i systemet. En 
ansvarstagande markägare tar ansvar för sitt avfall så att inte gamla konstgräs blir liggande och vittrar 
mikroplast. 

1 Återanvändning av hela konstgrässystemet
Om konstgrässystemet legat på en elitplan och inte har använts mer än 3 – 5 år kan det vara värt 

att flytta den till en annan plan. Det viktiga är att konstgräsmattan med granulat inte bli liggande utan 
förflyttning och installation sker omgående. När mattan tas upp från fotbollsplanen ska den rullas och 
säkras med band samt numreras innan den flyttas till den nya läggningsplatsen.

2 Återanvändning av granulat och sand med materialåtervinning eller förbränning av matta
Det vanliga är att en konstgräsmatta inte är lämpligt att flytta och då är alternativet att den material-

återvinns eller bränns med energiutvinning. En uttjänt matta ska inte flyttas runt till andra platser då 
det medför stor risk att den hamnar på en okontrollerad yta där den fortsätter sprida mikroplast när 
grässtråna åldras.

Även om inte mattan kan återanvändas, kan det gå att ta tillvara granulat och sand. Här finns ett 
vägval mellan att skicka allt till återvinningsanläggning eller att tvätta och sortera granulat och sand på 
platsen och lägga in det i en ny konstgräsmatta. När man sysslar med egen återanvändning är det viktigt 
att vara medveten om att sanden kan vara kontaminerad, granulatet innehålla väldigt fina gummimate-
rial som inte ska läggas ut igen och – som alltid när det handlar om granulat- att det finns skyddsåtgär-
der som håller granulatet kvar på planen.

SAMLA INFO OCH ERFARENHETER!
Det är viktigt att markägaren har kontroll på sina konstgräs och andra plastade ytor. Man behöver samla 
all information om systemen på ett ställe så att det är enkelt att följa upp installationer, genomföra till-
syn, jämföra funktion och ta in information från drift och andra användare. 

Beställargruppen har fokus på miljöegenskaper, men självklart behöver funktion och kostnad vara 
med i investeringsbeslut och i förberedelserna för upphandlingsunderlag. För att sortera i produkt-
information från leverantörer, praktiska erfarenheter som den egna organisationen gjort och även andra 
beställares erfarenheter kan det vara praktiskt att sortera in produkterna i en matris (se nästa sida). 

6. Konstgräs och andra plastade 
ytor – saker att tänka på

Tänk redan i planeringen 
på att konstgrässystemet 
så småningom blir avfall. FO
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Spel- 
egen- 
skaper

Klimat Investe-
rings- 
kostnad

Mikro- 
plast

Livs-
längd

Timmar 
per år

Kemi- 
kalier

Drifts- 
kostnad

Sum - 
mering

Naturgräs

Grus,
vanligt

Grus, 
utvecklat

Granulatfri
(endast 
 sandinfill)

Hybridgräs

SBR

EPDM

TPE

Kork, 
 expanderad

Lignin

Kork,
oexpanderad

Olivkärnor

Kokos

Sand, plastad

POÄNGMATRIS UTIFRÅN PRAKTISKA ERFARENHETER

Poängsmatris efter idé från Göteborg. Sätt bedömningspoäng från 1 till 5, där 1 = dåligt och 5 = jättebra.

Eget 
alternativ 1 

Eget 
alternativ 2
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VÄLJ VILKET KONSTGRÄSSYSTEM SOM ÄR BÄST FÖR ER!
Det går inte att svara på vad som är det bästa konstgräset. Det finns inget som är helt ”bra” ur miljö-
synpunkt, de olika alternativen är mindre dåliga på olika sätt. 

När det gäller granulat behöver beställaren göra vägval när upphandlingen förbereds. Det finns inget 
enkelt svar på vad som är ett klimat- eller miljömässigt bra val, annat än att hålla nere den totala mäng-
den plastad yta inom en kommun. 

Det är av vikt att välja ett konstgrässystem som kan svara mot de behov man har men också ta hänsyn 
till miljö och hälsa. Förutom att konstgrässystemet ska klara svenska väderförhållanden behövs krav på 
mikroplastspridning, klimatavtryck, avfallshantering och kemikaliesäkerhet. Flera kommuner har fattat 
beslut om att upphöra med eller undvika SBR-granulat av kemikalieskäl, men det finns utmaningar vad 
gäller kemikalier även för TPE och EPDM. 

En enkel skiss (nedan) visar hur granulat i ett konstgrässystem kan bedömas.

GRANULAT I KONSTGRÄS UTIFRÅN MILJÖASPEKTER
Sammanfattning av miljöaspekter för granulat. 

Mikroplastspridning

Utan granulat

Återanvänt  eller 
återvunnet granulat 
av fossilt ursprung

Även om också plast-
strån släpper och vittrar 

sönder.

Även om också plast-
strån släpper och vittrar 

sönder.

Förutsätter information 
till spelare,borstar, kan-

ter, filter, fällor och noggrant 
underhåll.  
Annars:

Förutsätter information 
till spelare,borstar, kan-

ter, filter, fällor och noggrant 
underhåll.  
Annars:

Förutsatt att ursprunget  
är känt, att granulatet är  

testat mot gränsvärden i kandidat - 
 förteckningen Reach och att inga 
ämnen överstiger 0,1%.  
Annars:

Generellt är det mindre 
svårt att få reda på 

vad nytillverkade produkter 
innehåller.

Generellt är det mindre 
svårt att få reda på 

vad nytillverkade produkter 
innehåller.

Resten av konstgräs-
systemet har utmaningar, 

men granulat brukar vara svårast.

Utan granulat kan plast-
mängden i konstsyste-

met behöva öka totalt sett.

Granulat av för - 
ny bart ursprung 
(kork, kokos, 
 oliv kärnor etc)

Kemikaliesäkerhet Klimatpåverkan

Nytillverkat  
granulat av fossilt 
ursprung

Olika typer 
 av infillmaterial.

Med god plan-
skötsel och goda 

 rutiner för att 
åter föra granulat 

till planen kan man 
minska behovet 
av nytt granulat 

dramatiskt. 
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IVL HAR PÅ BESTÄLLARGRUPPENS uppdrag gjort en bedömning av konstgräs där de jämför klimat-
påverkan mellan olika granulat. Här har dock inte hänsyn tagits till mikroplaster eller annan miljö-
påverkan. Deras preliminära resultat från december 2020 kan vara vägledande för vilka slags system 
kommunen ska välja utifrån ett klimatpolitiskt perspektiv, men det kan också finnas lokala politiska 
beslut som säger något annat.

I IVL:S BEDÖMNING är TPE och EPDM sämst för klimatet, men även förnybara granulat från sockerrör 
bedömer IVL har relativt hög klimatpåverkan. IVL bedömer att SBR har något lägre klimatbelastning 
eftersom råvaran är gamla granulerade däck. Inte oväntat bedömer IVL att granulatfritt konstgräs har 
lägre klimatpåverkan. Här finns det dock en viss osäkerhet då mattan i det granulatfria systemet har mer 
gräsfiber än i en matta med granulat.

Hybridgräset, det vill säga naturgräs förstärkt med plast, bedömer IVL är det minst klimatpåverkande 
alternativet av de som de undersökt. Ett hybridgräs har bara cirka 5-20 % plast i sitt system, vilket ur kli-
matperspektiv ger en fördel ur klimatsynpunkt jämfört med uppemot 100 % plast. Hybridgräs ger dock 
inte lika många speltimmar som de andra alternativen, så de går inte helt att jämföra. 

Vilket konstgrässystem man ska välja beror på vilka behov man har. Det finns en mängd olika  varian ter 
på mattor med olika typer av stråpolymer (PE, PP, PET och PA), backing (PE, PU och latex), stråhöjd ( 15-
60 mm) och olika stråformer. Gräsfibrerna kan bestå av återvunnen plast, till exempel återvunnen PE 
från andra värdekedjor såsom krymp- och sträckfilm. Det finns också möjligheter att välja biobaserad PE 
från exempelvis sockerrör. Valet beror på vilket konstgrässystem man väljer (med sand, utan sand, med 
granulat eller utan granulat, biobaserat granulat eller fossilt granulat) behov och spelarkänsla, miljö- och 
klimatval. Enligt leverantörer och producenter är granulatfria system på väg att klara FIFA:s certifiering 
för friktion, med hela mattsystem som är producerade av samma polymer, det vill säga PE. 

LÄGG IN TID FÖR ATT UTBILDA DRIFTPERSONALEN
Det är väsentligt att driftpersonal har kompetens att sköta planerna. Svenska Fotbollförbundet erbjuder 
utbildningar i konstgräsplanskötsel som kan vara ett alternativ till att avtala med leverantören att utbil-
da. Fotbollförbundets utbildning utgår från att planerna är anlagda med SBR-granulat. 

PLANERA FÖR UPPFÖLJNING NÄR NI VÄLJER KRAV
Tänk på att välja krav inte bara utifrån ambitionsnivå på miljöområdet, utan också utifrån vad ni som 
beställare är beredda att följa upp. Upphandling som styrmedel för minskad miljöbelastning innebär 
att man som beställare måste intressera sig för de krav man ställer och fråga leverantörerna hur det går, 
granska dokumentation och återkoppla.

Om leveransen avviker från det som utlovats bör leverantören i första hand få chans att rätta till felet, men 
även andra konsekvenser kan vara aktuella, såsom att hålla inne delar av betalningen eller använda viten.

Diagrammet  
visar klimat-

effekterna av  
olika material. 

KÄLLA: IVL

TPE
0.00E+00

1.00E+05

2.00E+05

3.00E+05

4.00E+05

EPDM Sockerrör SBR Infillfritt

Avfallshantering

Transport

Matta

Sand

Granulat

Hybrid

KLIMATEFFEKT
kilo CO2-ekvivalenter/funktionell enhet
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UPPHANDLINGSFORMALIA
Upphandlinsmyndigheten ger råd om hur upphandling går till generellt och hur reglerna för offentlig 
upphandling fungerar. 

AMA (Allmän Material- och Arbetsbeskrivning) är ett regelverk som ges ut av Svensk Byggtjänst för att 
underlätta kommunikationen mellan beställare och utförare. I AMA finns formuleringar om miljö- och 
kvalitetsledning att utgå ifrån som kontraktsvillkor. Kontraktsvillkor handlar om krav som uppfylls när 
tjänsten utförs, till exempel att hålla ordning på sitt miljö- och kvalitetsarbete och att använda maskiner 
som drivs på el eller förnybara drivmedel. Maskinerna behöver inte finnas på plats när före taget lämnar 
anbud, men anbudsgivaren lovar i anbudet att använda sådana maskiner när entreprenaden pågår.

Tekniska specifikationer kopplar till produkter. Kan en anbudsgivare svara för hur ett krav uppfylls när 
anbudet lämnas är det ofta en teknisk specifikation, till exempel vilka plastsorter som ingår i ett konst-
grässystem.

Tilldelningskriterier är det som ibland kallas ”bör-krav”. I utvärderingen kollar man att obligatoriska 
krav är uppfyllda så att inte anbudet ska förkastas medan ”bör-kraven” inte behöver uppfyllas men kan 
ge extra poäng eller prisavdrag i utvärdering. Många tror att drivande krav måste vara tilldelningskriteri-
er, men så behöver det inte alls vara. Det går att ställa långtgående krav med hjälp av tekniska specifika-
tioner och kontraktsvillkor.

Att sortera krav där de hör hemma i en offentlig upphandling är sådant som professionella upphandlare 
hjälper till med. Ta hjälp av kommunens upphandlare för att hamna rätt i formalia med olika sätt att 
upphandla och att ställa krav!

TA HJÄLP!

… av kommunens 
upphandlare  

för att hamna rätt 
i formalia och 

 kravställande.

Spelarna är stora 
spridare av granulat/

infill. Därför finns 
det borst stationer på 
många anläggningar. 

Där kan spelare och 
ledare borsta av såväl 
skor som kläder innan 

de lämnar planen.

https://www.upphandlingsmyndigheten.se
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OFFENTLIG UPPHANDLING INNEBÄR att man måste formulera tydliga krav och på förhand veta att det 
finns tjänster och produkter på marknaden som klarar kraven, för annars finns risk att inte få in några 
anbud alls, eller bara ett som kan ligga mycket högre i pris än man tänkt sig. Genom att undersöka 
marknaden i god tid och genom tidig dialog med leverantörer kan man ta reda på hur det ser ut. Det är 
särskilt viktigt om siktet är inställt på något ovanligt och utvecklande. Det är inte lika viktigt om man är 
ute efter en standardlösning som är vanlig på marknaden.

I upphandlingssammanhang kallas att fråga ibland RFI – Request for information. En RFI kan ställas 
som frågor eller att man testar hela färdiga upphandlingsunderlag innan man går ut i skarpt läge och 
upphandlar. Det går att göra skriftligt i de annonseringssystem kommunen använder. Det går bra att 
uppmärksamma företag på att kommunen har lagt ut en RFI, precis som det går bra att göra möjliga 
leverantörer uppmärksamma på att kommunen har en upphandling ute.

Det går också bra att ringa runt i god tid innan upphandlingen startar och fråga vad olika leverantörer 
kan göra och erbjuda, och helt enkelt resonera med dem och föra anteckningar som arbetsmaterial inför 
upphandlingen. Att mejla frågor går förstås också bra, men det brukar ge mer att öppna för samtal än att 
bara kommunicera i skrift. Då brukar man kalla det för en marknadssondering eller marknadsanalys. 

När sedan upphandlingen startar i en offentlig verksamhet, går all information skriftligt och formellt 
så att det sker öppet inför alla som är intresserade.

7.1 RFI PROJEKTÖRER OCH TOTALENTREPRENÖRER
Det finns konsulter som hjälper kommunen att undersöka vad som är lämpliga ytor, tar fram underlag 
för upphandling av konstgräsanläggning och andra tjänster innan själva upphandlingen går i gång. 

Det är en tjänst som i sig upphandlas om kommunen inte har egen kompetens, eller behöver kom-
plettera den egna personalen. Det underlättar om kommunen beskriver vad man har för egna resurser 
så att den som svarar kan få en uppfattning om vad som behöver ingå i en tjänst och vad kommunen kan 
tänkas göra själv. Det kan göras enkelt, till exempel:

I vår kommun har vi en ansvarig för idrottsanläggningar som har god kontakt med an
vändarna. Det är hen som kommer vara huvudsaklig kontaktperson. Vi har också egen 
driftspersonal som har praktisk erfarenhet av de tekniska lösningar vi har nu, nämli
gen …Vi har begränsad kapacitet för att bedöma geoteknik. (osv)

◗  Vi vill ha anläggningar som inte släpper ifrån sig mikroplaster och sprider kemiska ämnen. Hur kan 
ni hjälpa oss med det?

◗  Hur håller ni er à jour med bästa tillgängliga tekniker när det gäller materialval i konstgrässystem och 
andra sport- och lekytor?

◗  Hur håller ni er à jour med bästa tillgängliga tekniker när det gäller att fånga in och återanvända 
granulat från konstgräs (fällor, filter, samlingsbrunnar, uppläggningsytor för snö, borstar för spelare, 
kanter/sarger/ingångar, väskparkering osv)?

7.2 RFI PRODUCENTER/ÅTERFÖRSÄLJARE KONSTGRÄS
Beställaren behöver beskriva vad ytan är tänkt att användas till för då ökar möjligheterna att få bra svar 
i en RFI. Exempel på beskrivning är: Vi behöver en 11-mannaplan för breddfotboll alla åldrar med ett 
planerat nyttjande på XXXX timmar året om, alla årstider.

◗  Hur många speltimmar/år är konstgrässystemet avsett för?

◗  Vilken fibertäthet har konstgräset?

◗  Hur lång funktionsgaranti enligt Svenskafotbollförbundets rekommendationer kan ni lämna på 
konstgrässystemet? Vad menar ni med ”funktionsgaranti”? Om den är kopplad till brukstimmar 
och drift och underhåll ska detta beskrivas.

7. Fråga först, kräv sedan!
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◗  Om ni använder er av ”produktgaranti”, vad innebär det begreppet?

◗  Hur tar ni reda på färsk information om vilka kemikalier som ingår i gräs och granulat genom hela 
leverantörskedjorna?

◗  Hur säkerställer ni att särskilt farliga ämnen (på engelska ”substances of very high concern”, SVHC, 
dvs ämnen som har allvarliga hälsooch miljöfarliga egenskaper) enligt artikel 57 i Reach-förordning-
en, inte ingår i era produkter genom hela leverantörskedjorna?

◗  Vad ser ni som det bästa teknikvalet i vårt läge med hård blåst/snöiga vintrar/annat platsspecifikt?

◗  Beskriv arbetsmomenten som behövs för att drifta ert konstgrässystem. Ge en ungefärlig tidsuppskatt-
ning för de olika momenten.

◗  Vilken utrustning/redskap/maskiner behövs för att drifta konstgrässystemet?

◗  Märker ni produkterna på undersidan eller på annat sätt som underlättar för materialåtervinnare att 
se vad produkterna innehåller?

7.3 EXEMPEL RFI PRODUCENTER/ÅTERFÖRSÄLJARE ÖVRIGA YTOR
◗  Berätta hur ni lämnar garantier på funktion och produkter!

◗  Hur länge och under vilka förutsättningar är ytans livslängd och vilka åtgärder krävs för att upp-
rätthålla livslängden?

◗  Vad krävs av den person som besiktar ytan? Kan ni som leverantör göra det? Behövs servicavtal? 
När skador uppstår, av vem och hur lagas dessa?

◗  Hur tar ni reda på färsk information vilka kemikalier som ingår i ytorna? Berätta hur ni kontrollerar 
att ni får korrekt information genom hela leverantörskedjan!

◗  Hur säkerställer ni att särskilt farliga ämnen (på engelska ”substances of very high concern”, SVHC, 
det vill säga ämnen som har allvarliga hälso- och miljöfarliga egenskaper) enligt artikel 57 i Reach- 
förordningen, inte ingår i era produkter genom hela leverantörskedjorna?

◗  Beskriv hur ni arbetar med att begränsa att ytan släpper partiklar till luft när ytan används.  
Hur mäter ni partiklar?

◗  Beskriv arbetsmomenten som behövs för att drifta ytan!

◗  Vilken utrustning/redskap/maskiner behövs för att drifta ytan?

◗  Vad i era produkter är materialåtervinningsbart i praktiken? Till vad kan materialen återvinnas?

◗  Berätta annat som ni tycker vi bör tänka på när vi väljer yta!
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Kraven är tänka att ställas på:

1.  Projektörer som tänker ut hur ytan ska utformas. Den rollen kan även finnas i den egna organisa-
tionen och inte upphandlas. Svenska Fotbollförbundet har rekommendationer på sin hemsida som 
kan användas i de fall du från början snävat in dina val till att anlägga en plan med SBR-granulat, 
vilket inte behöver vara det bästa valet. 

2.  Leverantörer av produkter/konstgrässystem för breddfotboll, som riktar sig till återförsäljare  
av konstgräs. 

3.  Leverantörer som utför anläggningsentreprenader för konstgräs. 

4.  Leverantörer av avfallshantering, hur uttjänta ytor ska tas om hand.

8.1 KRAV PÅ PROJEKTÖR (KONSULT) KONSTGRÄS 
Leverantören ska ha kompetens både kring miljökrav och fotbollsföreningars önskemål så att man kan 
ge uppdragsgivaren råd om bra konstgrässystem utifrån förhållandena där konstgräset ska finnas. Detta 
gäller både för uppdrag som handlar om att göra justeringar av befintliga konstgräsplaner, helreno-
veringar av befintliga konstgräsplaner och anläggning av helt nya konstgräsplaner. Med bra konstgräs 
menas tillräckligt lång livslängd och väl definierade kvalitetskrav i förhållande till vad konstgräset ska 
användas till. Det är leverantörens uppgift att bistå beställaren med tillräckligt tydliga preciseringar för 
att fungera i upphandlingen.

Leverantören ska kontinuerligt hålla sig uppdaterad på utvecklingen av olika konstgrässystem och 
deras miljö- och hälsopåverkan så att beställaren har möjlighet att välja bästa möjliga teknik.

Leverantören ska lämna en beskrivning av sin kompetens och hur den hålls uppdaterad i anbudet.
Vid byte av gammalt konstgräs ska leverantören bistå med att bedöma om underlaget (pad) kan 

användas igen helt eller delvis och om eventuellt granulat håller en sådan kvalitet att det kan återanvän-
das efter rengöring och utsortering.
Leverantören ska göra en riskbedömning med hjälp av Förorenade områden, riktvärden för förorenad 
mark - Naturvårdsverket (naturvardsverket.se) om marken är förorenad, och i så fall föreslå åtgärder.

Om konstgrässystem med granulat väljs, ska projekteringen omfatta tekniska specifikationer, 
beskrivningar och krav för minskad spridning, insamling och återanvändning av granulat så att detta 
tydligt kan avtalas med den som ska anlägga konstgräset, och ligga till grund för information till 
driftspersonal.

8. Förslag till krav  
på konstgrässystem
Förslagen på krav kan du använda helt eller delvis. Du kan ändra på dem, ta bort 
och lägga till. Kraven på produkter är uppdelade i sådana som är på en basal nivå, 
och sådana som är mer utvecklande. 

https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/fororenade-omraden/riktvarden-for-fororenad-mark/
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/fororenade-omraden/riktvarden-for-fororenad-mark/
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8.2 KRAV PÅ PRODUKTER/KONSTGRÄSSYSTEM
Utvecklande krav
◗  Konstgrässystemet ska vara designat för att underlätta materialåtervinning, till exempel lätt att ta isär 

och i monomaterial. Leverantören ska redovisa hur och till vad material kan återvinnas.

◗  Konstgräset ska vara av minst hälften återvunnet material och/eller biobaserad plast.

◗  Pad ska vara tillverkad av återvunnet material av känt ursprung så att kemikaliekravet – att produkten 
inte innehåller ämnen på kandidatförteckningen i halter lika med eller överstigande 0,1 % – uppfylls.

◗  Leverantören ska lämna funktionsgaranti på konstgrässystemet på minst X* år. Garantibesiktningar 
ska utföras årligen så länge garantin gäller, alternativt ska det finnas ett digitalt underhållssystem.

Basala krav
◗ Ny pad ska kunna återanvändas, hur ska framgå av anbudet.

◗  Konstgräset ska uppfylla lab-test för breddfotboll enligt FIFA Quality eller Nordiskt certifikat. Inför 
slutbesiktningen ska konstgräset fälttestas. En avvikelse på max X % accepteras från resultatet i lab.   

◗   Leverantören ska lämna funktionsgaranti på konstgrässystemet på minst 5 år. Samtliga garantiut-
fästelser ska vara förtecknade i en sammanställning där garantigivarens namn och kontaktuppgifter 
framgår tillsammans med tidpunkt för garantins utgång. Leverantören ska tillsammans med bestäl-
laren genomföra test av funktionen i samband med slutbesiktningen och innan garantitiden går ut. 
Leverantören ska tillhandahålla en webbbaserad loggbok som beställarens driftpersonal kan använda 
för att dokumentera drift och skötsel, och där leverantör och beställarens driftpersonal löpande kan 
dela information om när och hur skötsel skett, tillbud (skador, översvämningar etc), tillförd mängd 
granulat, tömning av fällor/filter, nyttjandegrad mm.

◗  Leverantören ska visa innehållsdeklaration och ursprung av återvunnet material i tillverkningen av 
pad, backing, strån och granulat. Använd gärna Byggvarubedömningen, Sunda Hus eller motsvarande.

 
◗  Pad, backing, strån och granulat får inte innehålla ämnen på kandidat-förteckningen i halter lika med 

eller överstigande 0,1 %. Detta ska framgå av produktinformationen, genom en ”accepteras-nivå” i 
Byggvarubedömningen, Sunda Hus eller motsvarande. 

◗  Produkten får inte innehålla polycykliska aromatiska kolväten (PAH) i halter som överstiger 0,5 mg/kg 
( 0,00005 %).

◗  Leverantören ska redovisa hur konstgrässystemet kan återvinnas. Det gäller pad, backing, strån och 
granulat.

◗  Leverantören ska utbilda driftspersonal i hur konstgrässystemet ska skötas så att miljöpåverkan mins-
kar och livslängden ökar. Utbildningen ska också omfatta varför det är viktigt att sköta anläggningen 
så att miljöpåverkan minskar, inklusive hur vattenåtgång och kemikaliepåverkan vid skötseln kan 
minimeras. Utbildningen ska minst omfatta cirka 4 + 4 timmar vid två tillfällen – muntlig genomgång 
inför att anläggningen är färdig att tas i bruk – samt skriftlig information i skötselmanual. Leveran-
tören ska lämna pris på ytterligare utbildningstillfällen som beställaren kan behöva om ny personal 
börjar.
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8.3 KRAV PÅ ANLÄGGSNINGSARBETET KONSTGRÄS 
Basala krav
Om det gäller ett byte av en gammal konstgräsplan:

◗  Entreprenören ska sanera den närmaste omgivningen från gammalt granulat.  Efter slutfört arbete ska
omkringliggande ytor städas från spill. 

◗   Beställaren anger hur stort område som är i behov av sanering och skickar med fördel med fotografier
i upphandlingsdokumentationen, samt välkomnar syning av platsen så att anbuds  givaren kan ge ett
verklighetsbaserat pris. Det kan vara bättre att avtala ett timpris än ett fast pris om gamla föroreningar
är alltför okända när det gäller byte av en gammal konstgräsplan.

Om beställaren bestämmer sig för en lösning med granulat:
◗  Konstgräsanläggningen ska utformas för att samla ihop granulat, rengöra det och lägga ut det på

 planen igen. Det gäller även granulat av förnybart ursprung.

◗ Konstgräsanläggningen ska byggas med skyddsåtgärder: 
(Kryssa för det som gäller för att samla in granulat i enlighet med projekteringen.)

Kanter, X meter. för att minska mängden granulat, strån med mera som sprids utanför planen.

Sarger, utformade så att de inte ökar skaderisken.

 Stänkskydd.

Staket med en eller få utgångar inklusive lösning där granulat skrapas av.

Uppläggningsplats för snö där granulat kan samlas upp, rengöras och läggas ut på planen igen.

Lutning som leder vattnet till uppsamling av granulat.

Filter/fällor/silar i dag-/dränvattenbrunnar som passar för området.

Hopkopplad dränering med samlingsbrunn för dag-/dränvatten med filter.

Borstar för skor och kläder med uppsamlingsplats för granulat där användare går av planen.

Väskparkering med uppsamlingsplats för granulat.

Vinterlinjering för att kunna dra in spelmåtten på vintern och göra plats för snö.

 Grässtrån längst ut vid kanterna som är designade för att hålla tillbaka spridningen av granulat 
(krulligt gräs).

Annat, nämligen …

◗  Entreprenaden ska utföras med XX andel förnybart drivmedel eller med elektrifierade fordon och
maskiner. I enlighet med kommunala beslut om klimatneutralitet/fossilfrihet eller liknande. Använd 
gärna Trafikverkets och storstädernas miljökrav på entreprenadmaskiner och entreprenadfordon: 
Miljökrav vid entreprenader där Trafikverket är beställare.

För att granulat inte ska 
hamna i dagvattnet sätts 
granulatfällor, filter eller 
silar i brunnarna.

Gräs i kanterna stoppar 
granulat från att lämna 
planen.

Fysiska barriärer hindrar 
att granulat sprids iväg 
från planen, men man 
måste också städa och 
samla upp granulatet runt 
planerna.

https://bransch.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/upphandling/Sa-upphandlar-vi/Forfragningsunderlag/Miljokrav-i-entreprenader/miljokrav-vid-entreprenader-dar-trafikverket-ar-bestallare/
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8.4 KRAV AVFALL KONSTGRÄSSYSTEM
Basala krav
Vid rivning/restaurering av konstgräs avgör beställaren om det finns delar som ska återanvändas och 
vilka villkor som i så fall gäller för det, så att mikroplast inte sprids. En grundläggande förutsättning 
är att det är känt vad de gamla materialen består av. Det kan till exempel vara aktuellt att återanvända 
elitgräs för breddidrott om man kan göra det utan mellanlagring annat än under kort tid. Tänk på att 
plast åldras! 

Om återanvändning inte är aktuell – vilket den sällan är utan risk för mikroplastspridning – 
 behöver beställaren ställa krav på avfallshanteringen. Det är visserligen förbjudet att deponera avfall, 
men det ges dispenser för konstgräs och deponiavgifterna är låga. Om beställaren inte tar ansvar för 
sitt avfall finns det risk att det gamla konstgräset hamnar på deponi. Det bästa är att ställa krav på 
materialåtervinning.

KRÄV MATERIAL-
ÅTERVINNING!

Om beställare 
inte tar ansvar för 
sitt avfall riskerar 
gammalt konst-
gräs att läggas  

på deponi.

Konstgräs erbjuder 
 betydligt fler spel-

timmar än naturgräs. 
Men det gäller att 

 hantera materialet  
rätt så att det dels  
inte sprids utanför 

 planen, dels återvinns 
på rätt sätt när konst-

gräset väl är uttjänt.
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FÖR ATT GÖRA YTOR TILLGÄNGLIGA för många anläggs fallskydd. De miljömässiga svårigheterna  
med dessa ytor liknar dem med konstgräs, nämligen: 

•  Mikroplast bildas vid nötning och nedbrytning
•  Användning av ändliga resurser, både fossila och förnybara
•  Återvändning och återvinning av material, inte bara i teorin utan i verkligheten
•  Hållbarhet, funktion och lång livslängd
•  Innehåll och urlakning av kemikalier 

Den viktigaste åtgärden ligger i projekteringen, att hålla nere mängden plastade ytor i utformningen 
av platsen och se om det går att använda andra material såsom sand, bark eller grus.

➜ Kolla om din kommun har riktlinjer för den här typen av ytor och anpassa frågor och krav efter det! 
Hänvisa anbudsgivare till de styrande och vägledande dokument som eventuellt finns i kommunen.

Exempel på riktlinjer:
•  Stockholms riktlinjer.
•  Uppsalas vägledning.
•  Järfällas lek- och aktivitetsplan, 

som bör läsas ihop med deras kemikalieplan.

9. Fallskydd och gjutet gummi 
– RFI och krav

Underlaget på  
moderna lekplatser  

är oftast gjutet, men  
nöts med tiden och  

då kan kemikalier 
 frigöras som riskerar 

att hamna i naturen. 

Många kommuner  
har tagit fram riktlinjer för 

den här typen av ytor.

1

Miljöförvaltningens 
rekommendation

  för konstgräs, gummigranulat 
och platsgjutet gummi

April 2019

Lek- och aktivitetsplan
Vägledning för utveckling av Järfällas 

lekmiljöer i bebyggelse och natur

ANTAGEN AV TEKNISKA NÄMNDEN
2017-05-18

https://leverantor.stockholm/globalassets/foretag-och-organisationer/leverantor-och-utforare/entreprenad-i-stockholms-stads-offentliga-rum/konstgras-gummigranulat-och-platsgjutet-gummi/rekommendation_190326b.pdf
https://tekniskhandbok.uppsala.se/globalassets/teknisk-handbok/dokument/park/vagledning-for-projektering-av-lekmiljoer.pdf
https://www.jarfalla.se/download/18.50fe9fad160bede79e034230/1515077898799/Lek-%20och%20aktivitetsplan,%20webb,%20antagen%20av%20TEN%20170518.pdf
https://jarfalla.miljobarometern.se/content/Kemikalieplan/191113%20Reviderad%20Kemikalieplan%20med%20bilagor.pdf
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9.1 FÖRSLAG PÅ RFI-FRÅGOR FALLSKYDD OCH GJUTET GUMMI
FÖRSLAGEN KAN DU använda helt eller delvis, ändra och komplettera med egna frågor.

◗ Berätta hur ni lämnar garantier på funktion och produkter!

◗  Hur lång är ytans livslängd, och vilka förutsättningar och åtgärder krävs för att den livslängd ni anger 
ska gälla i verkligheten?

◗  Vad krävs av den person som besiktar ytan utifrån kvalitet och miljö? Kan ni som leverantör göra det? 
Beskriv i så fall vad som ingår i besiktningen! Behövs servicavtal?

◗  Beskriv möjligheterna att reparera ytan när den går delvis sönder? När skador uppstår, av vem och 
hur lagas dessa? 

◗  Hur tar ni reda på uppdaterad information vilka kemikalier som ingår i ytorna? Berätta hur ni 
 kontrollerar att ni får korrekt information genom hela leverantörskedjan! 

◗  Hur arbetar ni med att undvika att särskilt farliga ämnen (på engelska ”substances of very high 
 concern”, SVHC, det vill säga ämnen som har allvarliga hälso- och miljöfarliga egenskaper) enligt 
artikel 57 i Reachförordningen, inte ingår i era produkter genom hela leverantörskedjorna? 

◗  Om bindemedel används, beskriv hur ni förebygger arbetsmiljöproblem genom åtgärder såsom 
 utbildning av personal, skyddsklädsel och temperatur-/luftfuktighetsintervall vid installation.

◗  Beskriv installationsmetoden vid anläggning!

◗  Beskriv arbetsmomenten som behövs för att drifta ytan!

◗  Vilken utrustning/redskap/maskiner behövs för att drifta ytan? 

◗  Vad i era produkter kan återanvändas? Till vad kan de återanvändas? Vad är materialåtervinningsbart 
i  praktiken? Till vad kan materialen återvinnas? Hur sker återbruk/materialåtervinningen? 

◗  Berätta annat som ni tycker vi bör tänka på när vi väljer yta och material!

9.2 FÖRSLAG PÅ KRAV FALLSKYDD OCH GJUTET GUMMI
FÖRSLAGEN PÅ KRAV kan du använda helt eller delvis, du kan ändra på dem, ta bort och lägga till. 
 Kraven på produkter är uppdelade på sådana som är på basal nivå, och sådana som är mer utvecklande. 

Kraven är tänka att ställas på:

1.  Projektör som tänker ut hur ytan ska utformas. Den rollen kan även finnas i den egna organisationen 
och inte upphandlas.

2. Produkter och hur de anläggs.

3. Avfallshantering, hur uttjänta ytor ska tas om hand.
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KRAV PÅ PROJEKTÖR (KONSULT) 
◗  Leverantören ska ha kompetens att ge uppdragsgivaren råd om bra lösningar med liten miljöpåverkan. 

Designen ska göras med hänsyn till tillgänglighetsregler men med minimering av fallskyddsytor med 
plast och gummi. Fallskyddsytor ska designas så att det är lätt att lokalisera och reparera eventuella 
skador. Leverantören ska föreslå lösningar baserat på att material ingående i lösningen ska kunna 
återanvändas alternativt materialåtervinnas när de inte längre fungerar på den ursprungliga platsen 
de anlagts. Om syntetiska fallskydd föreslås ska det ingå en bedömning om det behöver finnas fällor 
och filter för att fånga upp mikroplaster.

◗  Leverantören ska löpande hålla sig uppdaterad på utvecklingen av olika produkter för ytor avsedda för 
lek och idrott och deras miljö- och hälsopåverkan och ska kunna delge beställaren denna information. 
Detta för att beställaren ska ha möjlighet att välja det ur miljö- och hälsoperspektiv bästa material 
för den avsedda platsen. Leverantören ska lämna en beskrivning av sin kompetens och hur den hålls 
uppdaterad i anbudet.

◗  Leverantören ska göra en riskbedömning med hjälp av Naturvårdsverkets material Förorenade 
 områden, rikt värden för förorenad mark om marken är förorenad, och i så fall föreslå åtgärder. 

◗  Vid anläggande av ny yta på plats där det sedan tidigare finns ett material ska leverantören bistå  
med att bedöma om materialet på platsen, till viss del eller fullständigt, kan återanvändas eller 
 materialåtervinnas.

DET ÄR LÄMPLIGT att beställaren fyller på med så mycket information som möjligt om vad ytan, vad 
som finns där nu och vad som funnits historiskt, för att den som projekterar ska kunna bedöma hur 
mycket arbete det blir med riskbedömningen.

KRAV PÅ PRODUKTER OCH HUR DE ANLÄGGS
Utvecklande krav
◗  Plast- och gummimaterial ska vara av antingen återvunnen fossil eller förnybar (biobaserad) råvara.

◗  SBR får inte användas vare sig som underlag eller i ytskikt.

◗  Ytan ska vara designad för att underlätta återbruk eller materialåtervinning när ytan är uttjänt.  
Leverantören ska redovisa hur och till vad material kan återvinnas.

◗  När konstgräs används med funktionen fallskydd ska pad kunna återanvändas, hur ska framgå i anbudet.

Basala krav
◗  Ytan ska vara utan lösa gummi/plastgranulat.

◗  SBR får inte användas i ytskikt på lekplatser, med hänvisning till Leksaksdirektivet. SBR är däremot 
ett möjligt material i underskikt.

◗  Leverantören ska lämna garanti på den installerade ytan på minst X år. (Fyll i X utifrån vad som har 
visat sig möjligt i projektering, marknadssondering/RFI, hänvisa gärna till ABM07.)

◗  Samtliga garantiutfästelser ska vara förtecknade i en sammanställning där garantigivarens namn  
och kontaktuppgifter framgår tillsammans med tidpunkt för garantins utgång. Leverantören ska till-
sammans med beställaren genomföra test av funktionen i samband med slutbesiktningen och därefter 
årligen så länge garantitiden varar.

◗  Leverantören ska tillhandahålla en webbbaserad loggbok som beställarens driftpersonal kan  
använda för att dokumentera drift och skötsel och där leverantör och beställare löpande kan dela 
 information om när och hur skötsel skett, tillbud (skador, översvämningar etc) där både leverantör 
och drift personal kan dela information.

https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/fororenade-omraden/riktvarden-for-fororenad-mark
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/fororenade-omraden/riktvarden-for-fororenad-mark
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◗  Leverantören ska visa innehållsdeklaration och redogöra för ursprung av eventuellt återvunnet 
 material som ingår i materialet till ytan.

◗  Material får inte innehålla ämnen på kandidat-förteckningen i halter lika med eller överstigande 
0,1 %. Detta ska framgå av produktinformationen.

◗  Leverantören ska redovisa hur ytan kan återanvändas eller materialåtervinnas.

◗  Leverantören ska utbilda driftspersonal i hur ytan ska skötas för att minska miljöpåverkan och öka 
livslängden. Utbildningen ska också omfatta motiven till varför det är viktigt att sköta anläggningen  
så att miljöpåverkan minskar. Omfattningen ska minst vara ca 4 + 4 timmar vid två tillfällen med 
muntlig genomomgång inför att anläggningen är färdig att tas i bruk, samt skriftlig information i 
skötselmanual. Leverantören ska lämna pris på ytterligare utbildningstillfällen som beställaren kan 
behöva om ny personal börjar.

 
◗  Om inte beställaren avtalar detta separat med annan leverantör: Leverantören ska tvätta nyanlagd 

gummiyta efter att den är lagd för att hindra spridning av mikroplast. Tvättvattnet ska tas omhand 
på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt som ska godkännas i förväg av beställaren.

◗  Om befintligt fallskyddsmaterial ska flyttas till annan plats, ska det göras på ett miljömässigt ansvars-
fullt sätt som ska godkännas i förväg av beställaren.

◗  Entreprenaden ska utföras med XX andel förnybart drivmedel eller med elektrifierade fordon  
och  maskiner. (I enlighet med kommunala beslut om klimatneutralitet/fossilfrihet eller liknande. 
 Använd gärna Trafikverkets och storstädernas miljökrav på entreprenadmaskiner och entre
prenadfordon: Miljökrav vid entreprenader där Trafikverket är beställare.)

9.3 KRAV AVFALLSHANTERING
◗  Leverantören ska i första hand återta uttjänt fallskyddsmaterial för materialåtervinning. Material  

som inte går att materialåtervinna ska förbrännas med energiutvinning. Beställaren ska få infor-
mation vad som händer med det återtagna materialet. Om det bränns ska entreprenören visa intyg 
från anläggningen att det uttjänta materialet är mottaget för förbränning.

För dig som vill veta mer!
På Beställargrupp Konstgräs webbplats finns  
gott om ytterligare information och resurser.  

Klicka här så kommer du rätt!

https://bransch.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/upphandling/Sa-upphandlar-vi/Forfragningsunderlag/Miljokrav-i-entreprenader/miljokrav-vid-entreprenader-dar-trafikverket-ar-bestallare/
https://bekogr.se
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Beställargruppen för konstgräs 
bekogr.se

 Foto: Shutterstock, Beställargrupp Konstgräs, Oiga AB
Grafisk produktion: Oiga AB

https://bekogr.se
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