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Danderyds modellen

Danderyd i siffror

Danderyds yta 28 km2

Folkmängd 2018 32.888

Danderydsbor med 
arbete i Danderyd 

ca 3.500

Danderydsbor som 
pendlar från 

Danderyd 

ca 11.000

In-pendlande 
yrkesarbetande 

ca 
14 .800

A nställda i Kommunen C a 1700

36 barn och ungdomsföreningar i 

kommunen

Enebyberg

Djursholm
Danderyd

Stocksund
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Bakgrund 
• Modellen: Privatpersoner och föreningar investerar i idrottsanläggningar på eget initiativ och med 

egna medel i samråd med kommunen och med kommunen som borgenär.

• 1998 färdigställdes 2 st. ishallar enligt Danderyds modellen, 2016 köptes dessa tillbaka av 
kommunen.

• På slutet av 2000-talet etablerades totalt 11 fotbollsplaner enligt modellen i Danderyd, kommunen 

hade inte haft de ekonomiska muskler som krävts för att bygga i den takten. Årligt 
investeringsbudget om ca. 15 miljoner kr per år för Kultur- och fritid

• Nyttjanderätts och samarbetsavtal tecknades mellan föreningarna och kommunen som reglerar 
underhåll och skötsel, fördelning av tider, reklam mm.

• Kommunen betalar ut bidrag till föreningarna för eget ansvar och i vissa fall drift och underhåll

Danderyd är aktivt
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Konstgräsplaner i Danderyd

• 5 st. 11- spelplaner/ 1 st. med värme

• 1 st. 9- spelplan/värme

• 6 st. 7- spelplaner 

• 6 st. 5- spelplaner

• Danderyds hallen 70x38 meter

• X antal mindre ytor vid skolfastigheter

Fotbollen står för 43% av alla sammankomster i Danderyd
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Utmaningar Danderyds modellen

• Gränsdragningar

• Ansvarsförhållanden 

• Fördelning av tider

• Ekonomi 

• Miljö 

För- och nackdelar med Danderyds modellen 

Fördelar
• Snabb etablering av konstgräs

• Lägre investerings kostnader för 

kommunen

• Stor rådighet för föreningarna 
avseende bokning och fördelning tider

• Intäktsmöjligheter för föreningar vid 

förhyrning

• Ökar samarbetet mellan kommun och 

förening

• Mest konstgräsyta per capita invånare

Nackdelar
• Kommunen förlorar rådighet över fördelning 

av tider

• Svår gränsdragningar på kommunens 
idrottsplatser avseende skötsel och 
underhåll

• Avskrivningstider 

• Dyrt för föreningarna och det innebär högre 

kostnader för medlemmar

• Infrastruktur och produktion (projektering)

• Ansvarsförhållande

• Ojämn fördelning av tider
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Hur har vi gjort?
Nyttjanderättsavtal som reglerar :

• Avtalstid

• Markupplåtelse

• Drift och underhåll säsong

• Separat Vinteravtal 1 nov – 31 mars

• Omklädningsrum 

• Fördelning av tider

• Reklam

• Kommunal borgen/ Ekonomi

• Övriga avtalsvillkor

Övrigt

• Rapport källor till mikroplaster i Danderyd 

2018

• Seminarium och utbildning

• Åtgärdsplan för att minska läckage av 

mikroplaster

• Anläggningsråd och avstämningar med 

föreningarna

• Intern och extern kommunikation 

• Samarbete mellan förvaltningar och kontor 

inom kommunen avseende miljöarbetet

Frisk luft

Friskt 
vatten

Biologisk 
mångfald

God bebyggd 
miljö

Giftfri miljö

Mikroplaster
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Mikroplastrapport - Danderyd

Fokus i rapporten:

- Inventering av 
konstgräsplanerna i 
kommunen

- Hur hanteras granulat?

Åtgärdsförslag

- Främst för konstgräsplaner 
men även för andra källor

Strategiskt miljöarbete
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Åtgärder i Danderyd

Handling- och åtgärdsplan
Fritidsavdelningen Danderyds kommun 2018-08-16 

Åtgärdsplan för att minska läckage av mikroplaster från kommunens konstgräsplaner, åtgärdsplanen  

grundar sig på Rapporten om källor och spridningsvägar mikroplaster Danderyds kommun. 

 

 

Information och utbildning 

 

• Information till nyttjare, föreningar och underhållspersonal om spridningsvägar och vilka 

åtgärder samtliga bör vidta för att minska läckage av granulat 

 

• Utbildning av drift-personal samt föreningsrepresentanter  

 

• Tydlig skyltning till spelare ledare och aktiva om att borsta av kläder och skor innan de 

lämnar konstgräset 

 

• Seminarium om spridningsvägar och konsekvenser 

 

• Skriftlig skötsel- och underhålls instruktioner 

 

 

Infrastruktur och underhåll 

 

• Borstsstationer vid utgångar från konstgräsplanen, förslagsvis 2 stationer med 10 borstar i 

varje 

 

• Att leda aktiva via slussar (staket och entréer) där tydlig information om att borsta av sig 

finns 

 

• Bred asfaltram runt konstgräset där granulat stannar kvar vid skötsel och regn, granulatet 

kan på enkelt sätt borstas eller blåsas tillbaka till konstgräset 

 

• Täck för dagvatten brunnar vid skötsel och påfyllning granulat 

 

• Installera filter i dagvattenbrunnar 

 

• Borsta av skötsel fordon och redskap efter användning direkt på konstgräset eller vid en 

uppsamlingsplats där granulatet kan tas omhand 

 

• Rengör borstar från fibrer som lätt fastnar i redskapen 

 

• Filter i duschutrymmen och omklädningsrum 

 

• Sanering av brunnar 2 tillfällen per år 

 

• Iordningsställ snöupplagsplats där plogad snö placeras och granulatet kan sedan återföras till 

konstgräset vid snösmältning 

• Installera stopp bräda eller sockel (betong) runt konstgräsen alternativt att de inte snöröjs 

 

• Strategisk snöröjning 

 

1. Ge driftpersonalen tid 

2. Ploga aldrig under pågående snöfall 

3. Om möjligt ploga kall och torr snö 

4. Vid osäker prognos avvakta och snöröj vid stabilare väder 

5. Använd rätt skötselredskap och var noggrann med inställningar på plog/borste 

6. Om möjligt lämna 0,5-1,0 cm snö och borsta av (slå sönder kristallerna) 

7. Lägg snön på avsedd plats, vid vallning får snön lyftas till snöupplag 

8. Om snön placeras på ej hårdgjord yta skall markduk eller liknande användas 

9. Täck dagvatten brunnar om möjligt 

 

 

Övrigt 

 

• Vid upphandling av drift skall krav ställas på entreprenören om att 

säkerställa minimal spridning av mikroplaster 
• Ställ tydliga krav på leverantörer samt tillverkare av materialval vid ny- 

samt omläggning av konstgräsplaner 
• Se över olika alternativ vid val av infill 

• Återanvänd det gamla konstgräset i så stor utsträckning som möjligt, det 
gamla konstgräset kan med fördel placeras på gamla grusplaner 

alternativt på spontanytor eller snöupplagsplatser. 
Förslag att separera ut granulatet och fylla på med mer sand 
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Sammanfattning
• Majoriteten: fasa ut modellen på sikt

• Styrgrupp för att minska läckage, finns i 

kommunen

• Behov av omläggningar/ hur går vi vidare

• Ekonomiskt ansträngande för förening att 

anlägga och äga konstgräsplaner

• En konsekvens av detta är höjda 

medlemsavgifter

• Förankra miljöarbetet hos föreningar

• Om föreningar vill anlägga konstgräsplaner, 

se till att få vara med under planering och 
projektering

• Kommunikation och dialog
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Samverkan ger resultat

Tack
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