”Miljöchecklista” för konstgräsplaner med granulat

•

Tanken med Miljöchecklistan är att den skall ligga till grund när man vill göra ett
åtgärdsprogram för konstgräsplaner med granulat.

•

Varje planägare som finns i
kommunen kan i samverkan komma
fram till lösningar på kort och lång
sikt för hur man kan hantera miljöfrågorna.
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Allmänna frågor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anläggningens namn och när anlades konstgräsplanen
Planstorlek och storlek på ytor utanför planen (inom stängslat eller utmärkt område)
Vilka utbyggnadsmöjligheter finns och hur är markförhållandena i angränsning till planen
Finns det belysning och i så fall vilken styrka
Konstgräsleverantörens namn
Hur lång är garantitiden
Konstgräsets namn
Vilket certifikat gäller (Svenskt eller FIFA) och hur många och när görs tester
Finns leverantörens skötselpärm tillgänglig på anläggningen och förs det dagbok
Finns det pad och i så fall vilken typ och tjocklek
Stråhöjd i mm
Vilken typ av granulat och hur mycket granulatfyllnad är det i mm
Sandifyllnad i mm
Hur ofta mäts granulathöjden på planen och hur mycket granulat fylls på årligen
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Skötselfrågor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Har planskötarna rätt utbildning
Finns det utrymmen för maskiner och servicearbete
Förs det statistik om hur många timmar per år planen används och vilket behov finns
Vad används för skötselutrustning och maskiner
Hur ofta borstas planen i tim/vecka
Hur ofta harvas planen
Övrig planskötsel
Används planen på vintern och i så fall saltas den
Snöplogas planen
Är plog och maskin godkänd av leverantören
Finns tillräckligt stora, dränerade och hårdgjorda ytor för att lägg snön på
Hur utförs ogräsbekämpning (mekaniskt eller besprutning)
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Frågeställningar vid okulär besiktning
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Finns gammalt granulat liggande utanför planen, utanför anläggningen, utanför stängsel mm?
Finns granulat liggande på gångar/stigar mellan planen och omklädningsrummen?
Finns det granulat i omklädningsrum och duschar?
Finns det dagvattenbrunnar runt planen?
Finns det behov att sätta in dagvattenfilter i brunnarna för att fånga upp hela granulatkorn?
Var finns utloppen från planens dräneringar (grund/ytvatten)?
Finns det träd och buskar i närheten av planen, hur tar man då hand om höstlöven och barren?
Finns det tillräckligt stora, helst asfalterade och väl dränerade ytor för uppläggning av snö.
Finns stängsel (eller sarg) runt planen som kan förhindra granulatspridning?
Går det att minimera antalet in- och utgångar till planen och sätta upp enklare miljöstationer,
för att undvika att granulatet sprids vidare av spelare, planskötare och maskiner.
Hur fungerar kommunikationen. Informeras alla berörda om allt ni gör och är det skyltat om miljöpolicy.

