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KoM 2019 i Solnahallen – referat från dagen  

Dagen inleddes av Peter Edholm, Solna Kultur- och fritidsnämnd, och Viktoria Johansson, ordförande 

i Solna Miljö- och hälsoskyddsnämnd, som hälsade välkomna. Moderator för dagen var Mats 

Johansson från Ecoloop. 

Först ut av föredragen var Lars Ekholmer från Stockholms fotbollförbund (STFF). Lars pekade på att 

konstgräset utvecklar fotbollen och delvis ligger bakom en teknikutveckling hos unga spelare. 

Konstgräset har lett till att allt fler söker sig till sporten, inte minst flickor, samt att det förlänger 

säsongen och ökar nyttjandet av värdefulla ytor. Från STFF’s sida ser man det fortsatta arbetet med 

konstgräs i olika former som en del av svensk fotbolls framtid. STFF ser sig också som en viktig del 

av produktutvecklingen, och menar att förbunden ska och bör medverka i denna.  

Därefter tog Ole Myhrvold från Norska fotbollförbundet vid. Ole stämde in i att konstgräset ökat 

antalet medlemmar även i Norge. Vad gäller miljö pekade han på att framställningen av konstgräset är 

den faktor som innebär störst miljöpåverkan. I norska fotbollförbundets miljöarbete gällande konstgräs 

ingår kravställning, föreslå åtgärder samt erbjuda kurser och seminarier. Dessutom arbetar man med 

att ta fram publikationer och delta i forskning gällande bland annat nedbrytbara granulat.  

Näste person på scen var Simon Magnusson från Luleå tekniska universitet. Hans föredrag gav en 

överblick över de olika studier som gjorts vad gäller granulatsvinn och mikroplastspridning från 

konstgräsplaner; vad som utretts, vilket skyddsobjekt som varit i fokus samt varför resultaten varierar.  

Slutsatserna i föredraget var att definierade skyddsobjekt minskar risken för feltolkningar och att det är 

svårt att täcka alla potentiella källor samt hantera osäkerheter vad gäller inventering av data och 

spridningsvägar. Vidare slutsatser var att konstgräsplaner troligen är en mindre källa till 

mikroplastspridning till marin miljö än vad som tidigare antytts, dock finns en tydlig 

nedskräpningsproblematik, samt att även välskötta planer utan svinn kan ha behov av påfyllning av 

granulat på grund av kompaktering.  

Därefter tog Anna Kärrman från Örebro universitet vid. Hon presenterade de olika studier Örebro 

universitet gjort vad gäller förekomster av mikroplaster i marina miljöer. Studierna visar bland annat 

att det är våra städer som är den stora källan till utsläpp samt att mikroplasterna som hittas är av olika 

typ; partiklar, fragment, filament, filmer, expanderad cellplast, fibrer och mikroskräp.  

Slutsatserna från studierna är att det är stora variationer i tid och rum av mikroplaster i ytvatten, vilket 

ställer krav på övervakning och spårning. Minskad fraktionsstorlek ökar koncentrationen av 

mikroplaster medan ökad yta ökar effekterna av mikroplaster. Studierna visar på relativt låga effekter 

för mikroplaster inom storleksomfånget ~50-500 µm. Efter Anna Kärrmans presentation kom frågor 

från publiken om huruvida Örebro universitet har hittat mikroplaster från konstgräsplaner i deras 

mätningar i sjöar och hav. Svaret var att de har kunskap om hur dessa konstgräsmaterial ser ut och att 

de inte har hittat mikroplaster från konstgräsplaner i sina mätningar. Dessutom framkom det att det 

inte är konstgräsplaner som är problemet gällande plastspridning till hav och sjöar utan hur vi hanterar 

plast i stort och att vi behöver få cirkularitet på plastmaterialen. 

Innan första pausen fick konferensens utställare kort presentera sig. De företag som var representerade 

i utställningen var FlexiClean, KSAB, Gårda Johan, Lappset Sport, Nordic Arena Service, Polytan, 

Sandmaster, SEKA Miljöteknik, SENS, Spentab och Unisport.  

Efter pausen hölls ett block med rubriken Så jobbar vi med konstgräs och mikroplaster.  

Först ut var Fredrick Regnell från Ecoloop som presenterade de två handlingsplaner som gjorts på 

uppdrag av Nacka kommun och Tyresö kommun. I dessa kommuner har handlingsplanerna haft 

utgångspunkt i respektive konstgräsplans förutsättningar med syfte att underlätta prioriteringar. Vidare 

framhölls att arbetet med handlingsplaner inte behöver begränsas till enbart mikroplaster utan kan 

innehålla annan miljöpåverkan från konstgräsplaner, exempelvis transporter till och från idrottsplatsen 

samt anläggningens möjlighet att bidra till kommuners klimatanpassning.  
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Nästa föredrag hölls av Tomas Gahm, enhetschef på Kultur, Idrott och Fritid på Västerås stad. Han 

berättade om kommunens arbete med mikroplaster och konstgräs, där man bildat en projektgrupp med 

representanter från Idrottsförvaltningen, Miljö och hälsa, Stadsledningskontoret samt Mälarenergi. 

Arbetet består bland annat av att inventera kommunens konstgräsplaner inklusive dagvattenbrunnar, 

dammar, ledningar, diken samt tillverkarnas krav på skötselrutiner. Man har även installerat både 

granulatfällor och filter i brunnar vid kommunens konstgräsplaner. Fällorna har tömts regelbundet och 

mängden material har dokumenterats. Västerås har även inlett ett arbete med att ta vattenprover vid en 

av kommunens anläggningar för att analysera mikroplaster.  

Slutsatserna från arbetet hittills är att det är positivt att Miljöförvaltningen och Mälarenergi funnits 

med sedan ett tidigt skede, att projektet bidragit till ett växande engagemang hos drift- och 

underhållspersonal, samt att mätningarna förenklat dialogen med olika parter och gjort utmaningen 

överskådlig.  

Nästa person på scen var Pierre Nystedt, idrottsanläggningschef på Danderyds kommun, som berättade 

om Danderydsmodellen. Modellen innebär att privatpersoner och föreningar investerar i 

idrottsanläggningar i samråd med kommunen och med kommunen som borgenär. Detta har lett till att 

man i kommunen etablerade elva fotbollsplaner i slutet av 00-talet. Kommunen betalar ut bidrag till 

föreningarna för ansvar och i vissa fall för drift och underhåll. Nackdelar med modellen är bland annat 

att kommunen förlorar rådighet över tidfördelning samt att det är svårt att fördela ansvar vad gäller 

skötsel och underhåll. Kommunen har utformat en rapport som fokuserar på källor till mikroplaster i 

Danderyds kommun. Fokus för rapporten är inventering av konstgräsplaner, hur man hanterar granulat 

samt åtgärdsförslag.  

Blocket avslutades av en paneldiskussion bestående av talarna från blocket. Mycket intresse fanns 

bland publiken för kommunernas arbete, och frågor uppstod kring bland annat kostnader, vad som 

mätts samt dialog med leverantörer. Dessutom genomfördes en mentimeterundersökning i publiken 

vad gäller de olika åtgärderna, där det bland annat visade sig att 24 av 79 svaranden arbetade på eller 

bodde i en kommun som utarbetat en handlingsplan för att hantera mikroplaster från konstgräsplaner.  

Efter lunchen presenterades Naturvårdsverkets beställargrupp av dess koordinator Pernilla Holgersson 

från Hifab. En beställargrupp är ett samarbete mellan olika upphandlande organisationer som syftar till 

att höja kvaliteten i upphandlingar genom gemensam uppbyggnad av kunskap och samverkan kring 

krav och upphandlingsmetoder. Målen för gruppen är att till 2020 uppnå en radikal minskning av 

utsläpp och spridning av mikroplaster från konstgräsplaner för fotboll samt utnyttja synergier så att 

resultaten också kan bidra från likartade applikationer.  Dessutom ska metoder, resultat och 

erfarenheter från arbetet spridas så att de kan tillämpas vid upphandling samt drift och skötsel runt om 

i Sverige. Gruppen arbetar inom olika projektområden; innovation, testning och verifiering, metod- 

och normutveckling samt kommunikation. Det är fritt att ansluta sig till gruppen för både kommuner 

och fotbollsföreningar. 

Därefter tog representanter från SKL:s beställargrupp vid. Inledningsvis berättade Karin Peedu från 

SKL om beställargruppen vilken utgörs av Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer, SKL 

samt SKL:s dotterbolag SKL Kommentus. Fokus för gruppen är testning och verifiering av produkten, 

dialog med leverantörer och intressenter rörande livscykelkostnad, önskade funktioner och 

mätmetoder samt nya affärsmodeller. Därefter berättade Henrik Ellung från SKL Kommentus om 

gruppens arbete med upphandlingsunderlag och ramavtal. Upphandlingsteamet består av en 

upphandlingsexpert, jurist, hållbarhetskravställare samt en kategoriansvarig. Gruppen har dialog med 

leverantörer såväl som beställare. Avtalsstarten beräknas till Q1 2020.  

Därefter hölls ett Skypesamtal med rapportering från Kalmar kommuns konstgräsplan på Bergavik IP. 

Kalmar kommun representerades av Charlie Christiansen som är anläggningsansvarig. Han berättade 

om konstgräsplanen, vilken byggts enligt Svenska fotbollförbundet samtliga rekommendationer för 

minskad spridning av granulat. Charlie uttryckte att förvaltnings överskridande samverkan inom 
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kommunen varit en nyckel till att projektet blivit av. Sedan planens installation i september 2018 har 

mätningar av mikroplaster via alla tänkbara spridningsvägar genomförts. Exempel på spridningsvägar 

är spelare, driftsfordon och dagvatten. I vattnet mäts även så kallade oönskade ämnen (PAH, fenoler 

och metaller). Mätningarna kommer fortsätta under året och resultaten planeras att presenteras i slutet 

av året.  

Efter dagens sista kafferast var det dags för Thomas Johansson från Värmdö kommun att berätta om 

deras anläggning Ingarö IP vilken anlagts med granulatfritt konstgräs. Planen är nyanlagd och 

uppfyller kraven för breddfotboll. Fördelarna med gräset är främst de olika aspekter som kan kopplas 

till att det inte innehåller granulat, nackdelarna är att gräset kan upplevas som halt i vissa situationer. 

Thomas tryckte på att planen ännu är för ny för att kunna ge en rättvis bedömning av spelbarhet på 

längre sikt. 

Dagens sista talare vad Stefan Cårebo från Solna stad. Stefan är drift- och underhållschef på 

kommunen, men berättade i detta föredrag om omläggningen av konstgräs vid Friends Arena och de 

olika åtgärder man använt för att förhindra granulatspridning. Speciellt med denna entreprenad var att 

man la mattan direkt på växtbädden samt att man hade turen att kunna styra nederbörd med hjälp av 

det öppningsbara taket. 

Dagen avslutades med en panel bestående av Lars Ekholmer, Simon Magnusson, Anna Kärrman och 

Stefan Cårebo. Det samlade budskapet från panelen var att nu är arbetet igång och att alla måste göra 

sitt bästa för att upprätthålla våra rutiner. Det finns en rad goda exempel och erfarenheter och en god 

grund för ett fortsatt nätverksarbete.  

Dagen avslutade sedan av Viktoria Johansson från Solna miljö- och hälsoskyddsnämnd. Hon lyfte 

vikten av att ta i beaktande respektive plans förutsättningar och påverkan och därefter prioritera 

åtgärder. I övrigt uttrycktes uppskattning över dagens föredrag och möjligheten till samverkan med 

förvaltningar och leverantörer.  
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