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Konstgräsets funktion & framtid

Lars Ekholmer, 070-763 28 28

Ordf. Stockholms Fotbollförbund
Ordf. SvFF Anläggningskommitté

Fotboll har spelats på konstgräs i  Sverige sedan mitten av 1970 
ta let och har varit ett underlag som nyttjats framförallt vintertid. 
I  s lutet av 1990 ta let fanns det ca  ett 70 ta l planer s tora och små, 
inomhus och utomhus i  Sverige. 

År 2000 så  introducerades ett nytt konstgrässystem
som innehöll gummifyllning och där strålängden ökade.

Konstgräset utveckling
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Konstgräset utvecklar fotbollen
SVFF:
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”Konstgräset är här för att stanna och det kommer 
att utvecklas ännu mer – och vi är beroende av 
underlaget idag.

VM för ungdomar, VM-kval för seniorer, Champions 
Leaguematcher, Allsvenska matcher genomförs

idag på konstgräsunderlag.

I vårt eget land njuter 90 procent av sin fotboll när 
de får gå ut på en jämn och fin konstgräsplan istället
för på grus – eller dåliga gräsplaner. set är här för 
att s tanna och det kommer att utvecklas ännu mer –
och vi  är
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Det är ingen tvekan om att våra unga spelares teknik har 
blivit allt bättre delvis beroende på konstgräsutvecklingen 

och det fina underlaget.

Att vi fått många nya spelare, inte minst bland flickorna, 
kan vi också tacka konstgräset för.

Därför är vårt fortsatta arbete med konstgräs i olika 
former en del av svensk fotbolls framtid.
Vi måste dessutom tro på produktutveckling – en 

utveckling som vi dessutom ska och bör medverka i.” mer 
– och vi  är
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Förlänger nyttjandet

”Jag brukar säga att en konstgräsplan ersätter fyra 
med naturgräs".

Enl igt en s tudie är nyttjandekapaciteten för en 
a l lvädersplan ci rka 2 500 timmar per år, jämfört 
med naturgräsplanens ci rka 800 timmar. Den 
främsta orsaken till den mer än tre gånger så 
höga användbarheten beror på att konstgräset är 
s l itstarkt och förlänger säsongen.
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Samhällsvinster - SROI:

- Frigör värdefull markyta

- Bi l ligare drift (om man gör rätt…)

- Folkhälsa, jämställdhet, inkludering – mötesplats!

- UEFA: En satsad krona ger 10 kr ti l lbaka på 5 år, 

inom sysselsättning, hälsa och sociala aspekter
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Spelegenskaper, ”A&O” för oss

- UEFA Qual ity Pro – Al lsvenskan D/H, Superettan

- Svenskt/Skandinaviskt Certifikat (UEFA Quality), 
”Bredd”

- Bol l-rull
- Studs
- Vridmoment
- Stötdämpning
- Deformation

- Ski llnad i mätfrekvens, antal mätpunkter, spread i 
tes tresultaten, samt ytterligare tester såsom UV 
s trå lning mm
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Miljöhänsyn:

- God förebild, Fotboll & Mi ljö ”hand -i-hand”. 
- Hål lbarhet
- Livscykelperspektiv
- ”Vi  s i tter inte still !”

- Beställargrupp, NV/SKL
- Bio-projekt med KTH (Research Inst. of Sweden), 

Skogsindustrin mm
- Tar fram riktlinjer, skötselinstruktioner, 

informationsmaterial, utbildningar
- Monetära stöd för miljöarbete (Anläggningsfond, 

HAT Trick mm), -investeringar
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Ny rapport från ECHA (mars 2019)

Förbjuda gi ftigt material dvs ta bort dagens granulat 

…men

Socio-ekonomiska hänsyn (jfr SROI)

För oss handlar det om bättre drift och skötsel

Vi  tror vi  kan visa att de ämnen och mikroplaster som når haven 
och skadar miljön är mycket begränsade – Vi  behöver bevis!
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Andra underlag

Hybrid – är egentligen gräs, löser inte nyttjandebehov

Grus  – det finns ett 30-tal outnyttjade planer i  Stockholm idag

Plast som inte är av fossilt ursprung?

(Gräs) – ingen lösning i  tätorter

Ny generation Konstgräs – krav på innovation hos leverantörer. 
Granulatfritt är inte tillräckligt bra idag.
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Tack!
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Granulat/fyllning
- SBR (SDAB Svensk Däckåtervinning)
- TPE – det finns olika typer…
- EPDM – det finns olika typer…
- Kork – det finns olika typer…
- Sockerrör – utveckl ing pågår…
- Ingen fyllning – inte godkänt av FIFA, brännskador
- ?

Ol ika krav på ”elit och bredd”, ”semi elit”, ungdom, junior, senior 
(ol ika nivåer), motion, tävling? Skor utan dobb…

För oss handlar det om bättre drift och skötsel
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Finns det annat miljövänligare material?

- Plast - men inte av fossilt ursprung 
- Organiskt material, med ”tillsatser” för att förlänga 
nedbrytning, förbättra spelegenskaper

- Hybrid = gräs med förstärkning (”plaststrån”) - än så länge 
endast för ”elit”…
- Bara  gräs är inget alternativ

- Ja på längre sikt, men till dess ska vi spela fotboll på det vi har 
och minimera miljöriskerna på kort sikt

Nya material - Innovation
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