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Frågor och svar avseende installation av konstgräs 
 
För att få lite mer underlag så ställde styrelsen lite kompletterande frågor i ett mail till Spentab enligt 
nedan med svar i kursiv stil. 
  
Finns det några miljömässiga hänsyn eller risker med en konstgräsplan, används det t ex några material som är 
giftiga? 
 
Det föreslagna konstgrässystemet är ett s.k. granulatfritt system, vilket innebär att det inte finns någon fyllning 
annat än sand som kan spridas till naturen. Detta är det mest miljövänliga konstgrässystemet man kan lägga 
idag. (Det är samma konstgrässystem som vi har lagt på många småplaner hos Värmdö kommun. Spentab har 
ramavtal med kommunen, så vi kan lämna referenser till beslutsfattare om ni önskar gällande både oss och det 
föreslagna systemet) 
 
Hur ser underhållet av en konstgräsplan ut över åren? Är det underhåll som föreningen kan utföra själva eller 
behöver man köpa in tjänsten? 
 
Det är minimalt med underhåll, vilket enkelt uttryckt handlar om att borsta av löv, skräp mm från planen några 
gånger per år, vilket ni/föreningen kan göra själva. Annars kan vi bistå vid behov till en liten kostnad. 
 
I år var det några som tog initiativ och spolade grusplanen och fick en fin skridskoplan, är det något som skulle 
kunna göras även på en konstgräsplan? 
 
Det föreslagna konstgrässystemet går alldeles utmärkt att spola upp för att nyttjas som skridsko- & isyta. 

 
Vad innebär det att använda den befintliga kupolbrunnen för avvattning och dränering? Kommer vi behöva 
någon form av filtreringen eller liknande där? 
 
Här menar jag att vi använder den bef. dagvattenlösning. Dvs ytan lutas mot den bef brunnen så att 
avvattningen från planen vid t.ex. regn styrs till den bef. dagvattenlösningen. Kan även nämna att härigenom 
så säkrar vi framtida krav på dagvattenhantering, eftersom det även finns möjlighet att installera ett filter i 
brunnen om det dyker upp sådan krav i framtiden Vi installerar idag endast filter i brunnar när det finns fyllning 
i konstgrässystemen som t.ex. på Värmdövallen . Ett sådan filter kostar bara några tusenlappar. 
Behöver vi tillstånd/lov från kommunen för att anlägga en konstgräsplan? 
Nej 
 
Hur länge håller en konstgräsplan? 
Lite beroende på hur mycket planen nyttjas, men jag skulle säga minst 10 år. 
 
 


