Policydokument
för svensk fotbolls agerande
i konstgräsfrågan

S

venska Fotbollförbundets styrelse beslutade 2007 att tillsätta en projektgrupp för att utarbeta ett förslag till policydokument för svensk
fotbolls agerande i konstgräsfrågan.
För att kunna ta fram ett policydokument har projektgruppen samlat
information genom träffar eller korrespondens med distrikt, tränare, spelare, landslagsledning, SEF, EFD, leverantörer, testinstitut, medicinsk expertis samt materialleverantör av bollar och skor.
Fakta

Det finns idag ca 350–400 konstgräsplaner (5-, 7- och 11-manna planer) i Sverige. Det finns ca 60 fotbollshallar (med olika mått) och 150 Kulan-anläggningar (5-manna) i bostadsområden.
2008 byggdes 105 nya konstgräsplaner och utvecklingen ser ungefär likadan ut 2009.
HERRALLSVENSKAN 2009
Av 16 lag har idag 3 lag konstgräs som sitt hemmaunderlag; Gefle IF, IF Elfsborg och Örebro.
DAMALLSVENSKAN 2009
7 av 12 lag har konstgräs som sitt hemmaunderlag: AIK, Hammarby IF DFF, Kopparbergs/Göteborg FC,
LdB FC Malmö, Piteå IF, Umeå IK och KIF Örebro DFF.
SUPERETTAN 2009
6 av 16 lag har konstgräs som sitt hemmaunderlag: Assyriska FF, IFK Norrköping FK, Qviding FIF,
GIF Sundsvall, Syrianska FC och Vasalunds IF.
DIVISION 1 HERRAR
I div.1 Norra och Södra är det totalt 9 lag av 28 som har konstgräs som hemmaplan.
DIVISION 1 DAMER
10 av 24 lag i Norrettan och Söderettan har konstgräs som hemmaplan.
• Ju längre ned i seriesystemet du kommer, desto fler klubbar har konstgräsplaner som sin bas idag.

Läs mer på www.svenskfotboll.se/anlaggning
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• Sammanfattning
Fotbollen är en året runt idrott och kräver bra spelunderlag, nationellt
från mitten av mars till mitten av november och internationellt från mitten av februari till mitten av december.
Klimatet och även de nya täta arenorna medger inte alltid att naturgräs
kan vara första alternativet vid val av underlag. Konstgräset kan vid matcher, både på elit- och breddnivå, vara ett bra alternativ på de orter som har
svårt att klimatmässigt hålla en bra gräsplan under tävlingssäsong.
Vi behöver mer konstgräsplaner och fotbollshallar för både bredd- och
elitfotbollen för att kunna träna året runt. Konstgräsplanerna har visat sig
ge en positiv effekt för dels talang-utvecklingen och dels spontanfotbollen
vilket visar sig i att nyttjandetimmarna för fotbollen har ökat.
Konstgräsplaner ska standardiseras så mycket som möjligt för att variationerna på underlagen ska bli så få
som möjligt. Detta bör ske genom utbildning samt påverkan av produkt-utvecklingen genom att för producenter, leverantörer och testinstitut informera om svensk fotbolls kravspecifikationer och fotbollsmässiga behov
avseende konstgräs. Vi ska ha en aktiv roll och försöka driva på konstgräsutvecklingen nationellt samt medverka i utvecklingen internationellt. Vi ska ligga i framkant vad gäller utvecklingsarbetet runt konstgräs och andra
hjälpmedel som gör att vår fotbollssäsong kan förlängas t ex markvärme. Vi ska även följa UEFA:s undersökningar om skaderisken på konstgräs. Dessa visar idag att det inte är någon större risk för skador på konstgräs
än på naturgräs.
Vår ambition ska vara att svensk fotboll spelas på bra planer året runt, detta gynnar den tekniska utvecklingen av fotbollen och våra fotbollspelare får i framtiden acceptera att spela matcher på både natur- och konstgräsplaner.
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• Historik
Fotboll har spelats på konstgräs i Sverige sedan mitten av 1970 talet
och har varit ett underlag som nyttjats framförallt vintertid. I slutet
av 1990 talet fanns det ca ett 70 tal planer stora och små, inomhus
och utomhus i Sverige. År 2000 så introducerades ett nytt konstgrässystem som innehöll gummifyllning och där strålängden ökade.
Dessa konstgrässystem upplevdes som betydligt bättre än dess föregångare och utbyggnaden av konstgräsplaner i Sverige tog fart. I
dagsläget så finns det ca 350-400 konstgräsplaner (5, 7 och 11 manna)
utomhus, varav merparten är 11 manna planer. Vi har ca 60 fotbollshallar med konstgräs, varav 5 fullstora samt
ca 150 Kulan-anläggningar i Sverige. Tendensen är att konstgräset ökar för såväl elit- som breddfotbollen.
Anläggningskommittén har informerat och genomfört konferenser angående konstgräs och fotbollshallar till
både distrikt, föreningar och arenaägare. Skötselutbildningar för både natur- och konstgräs har tagits fram för
att hjälpa de föreningar och arenaägare som skall upphandla eller driva sin anläggning.
Både FIFA och UEFA har arbetsgrupper som dels tagit fram kravspecifikationer för spel på konstgräs och dels
undersöker de hur konstgräset kan utvecklas. Jan Ekstrand har på uppdrag av UEFA genomfört undersökningar
av skaderisken vid spel på konstgräs i förhållande till naturgräs. FIFA undersöker om spelet ändras på konstgräs
i förhållande till naturgräs genom videoanalyser. Undersökningen är från matcher som spelats på konstgräs
samt naturgräs i Champion Leaugue, UEFA-cupen, Holländska ligan och FIFA under 20 World Cup. De pågår
med andra ord ett utvecklingsarbete kring konstgräset både nationellt och internationellt.

, Solna.
Skytteholms IP

• Syfte
Avsikten med detta dokument är att svensk fotboll ska ha en gemensam policy i konstgräsfrågan samt inspirera och ge vägledning till föreningar, distrikt och arenaägare.

• Prioriterade områden
Fortsatt arbete ska inrikta sig på information, utbildning och konferenser riktade till distrikt, föreningar, arenaägare och konstgräsindustrin.
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• Handlingsplan
SVFF SKA:
4 Fortsätta att erbjuda samtliga distrikt utbildning i skötselfrågor samt
stöd vid upphandling av konstgräs.
4 Verka för att det ska finnas en konstgräsplan eller fotbollshall med konstgräsunderlag i varje kommun i Sverige.
4 Stödja distriktens uppdatering och presentation på hemsidan av lista på
konstgräsplaner och
fotbollshallar i distriktet och i anslutning härtill samla in erfarenheter från
respektive anläggning.
4 Aktivt driva på konstgräsutvecklingen nationellt samt medverka i utvecklingen internationellt.
4 Ligga i framkant vad gäller utvecklingsarbetet runt konstgräs och andra hjälpmedel t ex markvärme
och skötselmaskiner, som gör att vår fotbollssäsong kan förlängas.
4 Arrangera en konstgräskonferens årligen, som ska vara öppen för fotbollens olika
organisationer och arenaägare.
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• Organisation och ansvar
Kompetensen för konstgräsfrågor ska finnas hos SvFF och Anläggningskommittén för att ge råd och service till distrikt, föreningar och kommuner.
I distrikten ska det finnas en kontaktperson för konstgräsfrågor. Denna person
ska kunna ge råd till distriktets föreningar och kommuner samt vara kontaktperson gentemot SvFF.

• Uppföljning

Borås Arena.

Konstgräspolicyn ska följas upp med avstämningar vid de årliga anläggningskonferenserna med distrikten samt med en avrapportering vid ordförandekonferensen varje år.
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Konstgräset utvecklar fotbollen
När utvecklingen av konstgräs kommer på tal inom svensk fotboll brukar jag skämtsamt – men också med
visst allvar – säga:
– Fotbollskamrater som är emot konstgräset är 30 år för sent ute – utvecklingen är redan här!
Med det menar jag: 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. De återstående tio procenten, ofta representerade bland våra elitlag,
sneglar mot mellan-Europa och vill bara prata naturgräs.
Men 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!

			

Lars-Åke Lagrell
Ordförande, SvFF

