
DRIFT OCH UNDERHÅLL AV 

KONSTGRÄSANLÄGGNINGAR 

 

Konstgräsplaner och liknande anläggningar klassas enligt Miljöbalken som miljöfarlig 

verksamhet. Meningen med konstgräsplaners är att de ska kunna användas lika mycket under 

vinter och regnperioder som när det är torrt och varmt. Det är dock under dessa perioder som 

mest granulat följer med spelare, fastnar på driftmaskiner och hamnar på ytor bredvid planen. 

Så när behovet är störst är också läckaget av granulat störts.   

Verksamhetsutövare måste ha ekonomiska förutsättningar för att både bedriva verksamhet och 

minimera den negativa miljöpåverkan från en konstgräsanläggning. Därför är det nödvändigt 

att ha drift- och underhållsrutiner som efterlevs. Ansvaret för att rutiner efterlevs ligger på 

verksamhetsutövaren.  

Det är också viktigt är att planerna byggs riktigt med särskilda in/utgångar (slussar) för att 

hindra att granulat kommer ut från planen. Fungerande rutiner är lönsamt eftersom det kostar 

pengar att fylla på granulat. Med rätt rutiner ökar livslängden för anläggningen. När en plan 

håller länge minskar också miljöpåverkan. Välskötta planer minskar risken för vite eller liknande 

vid tillsyn enligt Miljöbalken. Räkna med att det kostar upp till ca 500 000 kr per år och plan att 

sköta om sin konstgräsanläggning på rätt sätt. 

Utbildning 

• Personal skall vara utbildade i planskötsel samt vara väl medvetna om 

konstgräsanläggningars negativa klimat- och miljöpåverkan. 

• Tränare, spelare och föräldrar behöver påminnas om vikten av borstning av kläder samt 

borstning och tömning av skor. 

• Tydlig information behövstill alla som använder planen, om varför det är viktigt att 

granulat inte hamnar i dagvattensbrunnar eller avlopp. 

Uppsamling av granulat 

• Städa och samla upp granulat på runt planer och biytor minst 2 gånger per vecka, helst 

dagligen. 

• Skapa ett återföringssystem av granulat till planer. 

• Töm samtliga granulatfällor veckovis och vid behov. 

• Byt filtret vid behov. 

• Töm behållare under skrapgaller veckovis. 

• Slamsug samtliga brunnar regelbundet, minst två gånger per år. 

• Vid städning av omklädningsrum och andra gemensamhetsutrymmen skall uppsamlat 

granulat återföras till planerna. 
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• Tvätta återsamlat granulat i granulatrensare innan det läggs ut igen. 

Skötsel 

• Daglig skräpplockning från grenar och annat löst skräp. 

• Minst veckovis sopning och uppsamling av granulat från kring planerna och biytorna.Var 

extra uppmärksam vid och utanför utgångarna.  

• Veckovis lövblåsning under hösten, vid behov övrig tid om året. 

• Veckovis harvning och användande av dragnät, detta motverkar att planerna upplevs 

som kompakta och hårda. 

• Byt ut trasiga sko- och kläd-borstar 

• Linjering 2 gånger/år 

• Djuprengöring årligen 

• Ifyllnadsmätning årligen, har planerna skötts väl skall påfyllning av granulat inte vara 

nödvändigt. 

• Maskiner måste rengöras efter användning på ett sådant vis att granulat kan återsamlas, 

förslagsvis med hjälp av lövblås på en arbetsyta där granulat enkelt kan sopas upp, 

rengöras och återanvändas. 

Snö och skötsel under vinterhalvåret 

• Konstgräsanläggningar skall bara i undantagsfall skottas 

o Aldrig vid blötsnö. 

o Aldrig om snön förväntas töa bort inom några dagar. 

o OM planer skall skottas måste det finnas plats för upplagring av snö utan 

dagvattenläckage. 

o Saknas uppläggningsplats måste en del av planytan användas för lagring av 

skottad snö och en mindre del av planen får användas för spel. 

o Allt granulat som bortförs vid snöröjning måste återföras till 

konstgräsanläggningen efter rengöring. 

o Maskiner och utrustning som används vid snöröjning måste rengöras på ett 

sådant vis att granulat kan återföras till planerna 

Flera kommuner och andraanläggningsägare skottar eller snöröjer inte konstgräsplanerna 

under vissa tidsintervall. Tex Göteborg snöröjer enstaka planer från tredje veckan i januari, 

Karlstad snöröjer från slutet av februari och Luleå hjälper till vid snösmältning från april månad.  

 

  
 
 


