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År 2017 -Beställargruppen Konstgräs är ett flerårigt 
samarbete mellan olika upphandlande 
organisationer, kommuner som syftar till att höja 
kvaliteten i upphandlingar genom gemensam 
uppbyggnad av kunskap och samverkan kring krav 
och upphandlingsmetoder. På så vis driva 
utvecklingen framåt till mer hållbara system 
och framförallt minska mikroplast drastiskt kopplat 
till konstgräs från upp mot 4 000 ton granulatsvinn/år. 



400 planer (1300 planer i Sveríge)
10% utbyte/år
25 kommuner 80-90% av 
fotbollsplanerna ägs och drivs av 
kommunerna
Malmö stad huvudman tidigare SFK
Finansierade av Naturvårdsverket



Det är viktigt att skapa 
mottagningskapacitet för 
innovation i offentlig 
upphandling. 

• Driva utmaning som 
kräver innovation

• Testning och verifiering

• Metod och 
normutveckling

• Kommunikation

44,5 miljarder av 155,5 miljard av 
totala fou står Offentlig sektor



Miljöfarlig verksamhet



Nedskräpning inom området medför mikroplast i nästa 

MIKROPLAST

NEDSKRÄPNING



Strategiskt och operativt arbete krävs!

Strategi och handlingsplaner

Offentlig upphandling

Kommunikation

Underhåll och 
riskåtgärder

Avfall

Material och substanser

Inkludera 
funktion



”Detta har vi gjort”:
• Minskad påfyllning av fyllnad från 4000-1200 

ton/fält (300 fält) till 0-500 ton/fält (400 fält))

• Många av kommunerna har tagit över 
stafettpinnen och äger frågan

• Vidtagit åtgärder gällande riskhantering, vidtagit 
åtgärder för att minska mikroplast

• 30 miljoner kronor från Naturvårdsverket till 
säkerhetsåtgärder och innovationsprojekt

• 10 miljoner kronor för samordning och projekt

• Utmanat och påverkat marknaden att bli mer 
hållbar

• Skapa kriterier och krav i offentliga upphandlingar

• Strategi, handling och åtgärder

• Introducerat hållbar plastanvändning

• Involverat hela värdekedjan av aktörer

• Flera kommuner testar nya material och system 
(ny fyllning, ingen fyllning, hybrider, grus)



• Klimatzonerna och väderförhållandena

• Klimat och miljöpåverkan –Klimatneutralt Sverige

• Cirkulär ekonomi –resurseffektivt och giftfritt

• Ansvarsfördelningen mellan aktörerna

• Målkonflikter mellan miljö/klimat och sporten

• Få ihop alla viktiga styrdokument

• Få med idrott- och sport i samhällsplaneringen 

• Och mkt mer!

Fortfarande utmaningar:



Arbetar för en hållbar omställning –Involvera aktörer

• Miljö

• Fritid/Idrott

• Upphandlare

• Anläggningsansvarig

• Projektledare (internt)

• Drift och underhåll

• Politiker

• Mellan kommunerna

• Producenter

• Leverantörer (mark/miljö/konstgräs)

• Konsulter

• Forskare 

• Förbund

• Föreningar

• Myndigheter

• Utövare

• Åskådare



Komplext system 



www.bekogr.se
Linkedin: BEKOGR

Tack för mig!

http://www.bekogr.se/

