
GUIDE 
MINSKA SPRIDNINGEN AV  

MIKROPLASTER & GUMMIGRANULAT



Vid planering eller löpande underhållsarbete av konst-
gräsplaner finns en rad parametrar att tänka på för att 
minimera spridningen av gummigranulat.

Asfaltsytor runt konstgräsplanen
Stora mängder gummigranulat följer med vid snöröjning av 
konstgräsplaner. För att ta till vara på, och återanvända 
gummigranulatet som transporteras bort med snön behövs 
en ram av hårdgjord yta, t ex asfalt där all snö kan samlas. När 
snön smälter kan gummigranulatet återföras till konstgräs-
planen istället för att outnyttjat försvinna ner i dagvatten-
brunnar eller ut i naturen. Asfaltytan kan både användas vid 
snöröjning och som uppställningsyta för fotbollsmål och av-
bytarbås för att underlätta skötseln av konstgräset. Storleken på 
asfaltsytan är en viktig faktor för att kunna samla upp granula-
tet och minimera spridningen. Finns inte möjlighet att anlägga 
asfaltsytor runt konstgräsplanen är det viktigt att man hittar 
en annan uppsamlingsplats som kan asfalteras och fungera 
som granulatuppsamlare vintertid.  

Granulatfällor
Granulatfällor placeras i dagvattenbrunnar i närheten av 
konstgräsplanen för att undvika att gummigranulat följer 
med ner i dagvattnet. Brunnskorgarna utrustas med speciella 
filterpåsar. Granulatfällan samlar även upp, grus, flis och löv så 
det är viktigt att tömma granulatfällan så den inte täpps igen. 
Styrplåt och brunnskorg finns i olika storlekar och utföranden 
för att passa olika dagvattenbrunnar. Granulatfällans filter-
påsar fångar upp alla föremål större än 0,4mm. Genom att 
installera granulatfällor undviker man även onödiga och dyra 
slamsugningar. Filterpåsarna i granulatfällorna byts enkelt med 
jämna mellanrum beroende på årstid och underhåll. 
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Granulatsarg
Genom att installera en granulatsarg håller man gummi-
granulatet på plats i nära anslutning till planen och kan enkelt 
återföra det till konstgräsplanen. 

Sko- och klädborstar
Gummigranulat följer även med kläder och skor vilket innebär 
att man efter sin vistelse på konstgräsplanen alltid bör tömma 
och borsta av skor och kläder. Detta för att minimera spridning 
av gummigranulat utanför planen. Skoborstar kan enkelt ställas/
hängas ut vid in- och utgång till planen

Galler vid entrén
Genom att lägga galler vid entrén kan mycket av ifyllnads-
granulatet fångas upp och sedan återföras till planen.  
Komplettera med skoborstar. 

Borsta av underhållsmaskinerna
Vid underhåll och skötsel, tänk på att borsta av och rengöra 
underhållsmaskinerna ute på konstgräsplanen. På så sätt  
stannar merparten av granulatet kvar på planen. 

Informationstavlor/skyltar
Kommun / klubbar bör informera om vikten av att varje spelare 
borstar av kläder och tömmer skor innan de lämnar konstgräs-
planen .

Så här minskar man spridningen av mikroplaster 
och gummigranulat från konstgräsplaner?


