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Sammanfattning
Ekonomiskt är det i dagsläget ganska små skillnader mellan att anlägga konstgräs istället för vanligt gräs i en
normal cirkulationsplats. Däremot förbättras arbetsmiljön för underhållspersonalen radikalt då konstgräs
anläggs istället för vanligt gräs i trafikmiljön. De positiva effekterna och den ekonomiska vinsten med
konstgräs ökar desto mer komplicerad trafikmiljön blir.

1

Bakgrund

Man kan konstatera att konstgräs inte är någon ny företeelse utan har i olika format och kvaliteter använts
sedan 60-talet, företrädesvis som en ersättning för naturligt gräs. Framförallt användes konstgräset som
underlag vid arenor och olika slag av idrottsutövning, på senare tid har emellertid de olika
användningsområdena utökats. Ett område som ligger nära till hands att nämna är anläggningsbranschen.
Det är också tydligt att användandet av konstgräs markant ökar i offentliga miljöer, detta såväl internationellt
som nationellt. Detta har ofrånkomligt inneburit ett tryck på att utveckla produkten genom åren, och
förbättringar har skett på alla områden inte allra minst inom underhåll, teknik och estetik.
Med anledning av detta avser vi att med denna rapport redogöra för de olika för- och nackdelar det kan
innebära att använda konstgräs istället för, eller som komplement till naturligt gräs.
Det handlar om ekonomiska aspekter i form av LCC (Life Cycle Cost) men också andra viktiga mjuka
värden såsom arbetsmiljö och estetik.
Som ett naturligt led i detta har man från Vägverkets sida genomfört ett projekt med konstgräs i en rondell på
väg 190 och sidoområde på riksväg 40.
Denna utvärdering grundar sig främst utifrån fakta tagna från projektet på väg 190 Hjällbo som anlades
september 2008.

2

Projektmål

En redovisning av för och nackdelar med att i ökad omfattning använda konstgräs i
utsatta miljöer. Möjlig effektiviseringspotential skall bedömas.
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LCC
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Den ekonomiska kalkylen (LCC) är framtagen i samarbete med projektledare drift, Ulf Stålborg PEAB
samt Michael Hammar Konstgräsexperten. Se bilaga 1. Trots att vi arbetat med få referensobjekt så är
den att betrakta som tillförlitlig.
När det gäller andra mjuka värden så som arbetsmiljö så är det ganska uppenbart vilka för och nackdelar
som föreligger. Det är däremot svårt att få en helt tydlig bild hur stora de positiva effekterna blir. Vi har i
denna rapport begränsat oss till att peka på positiva effekter utan att prissätta dem.
När det gäller estetiken så råder delade meningar. De negativa synpunkterna som nämns är att
konstgräset ger alltför stora kontraster vintertid vilket ger ett något konstlat intryck. De positiva
synpunkterna är att gräset under hela året alltid ser friskt och frodigt ut.
Något som kan vara väsentligt att nämna är att kalkylerna grundar sig i ett 10 års perspektiv p.g.a. att det
är så länge man kan garantera 100 % kvalitet från konstgräsleverantören. I nuläget finns inget som pekar
på att det inte skulle kunna fungera väl i ett antal år till. Möjligen kan konstgräset blekna något men med
lite extra underhållsinsatser kan troligtvis livslängden förlängas.

3.2

Risker

Konstgräs är en förhållandevis ung produkt i jämförelse med naturligt gräs. Vi har inte tillräckligt med
referensobjekt för att kartlägga alla kostnader.
Ogräs tenderar att tränga upp genom konstgräsmattan. Detta har observerats på flera platser där
konstgräs har anlagts. Konstgräsmattan skall läggas på en väl packas yta och för att förhindra ogräs bör
minst ett lager duk läggas på marken under konstgräset.
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Om det slarvas med anläggningsarbetet uppstår kostnader som inte finns med i LCC-kalkylen.

3.3

Effekter och nytta

+ Arbetsmiljö
Avsevärt mindre underhåll vilket betyder färre timmar i trafikmiljö för underhållspersonalen.
+ Säkerhet
Kontrasten mellan vägbanan och konstgräset uppfattas starkare av bilisterna.
Inga stenskott mot bilister/trafikanter från trimmers.
+ Underhåll
Mycket tåligt t.ex. mot kemikalier. Om anläggningen byggs rätt så blir den befriad från ogräs.
Minimerar risken för hjulspår och extra kostnader kring liknande åverkan.
+ Miljö
Mindre transporter till och från för underhållsarbeten. Mindre utsläpp från trimmers och gräsklippare.
+ Estetetik
Konstgräset är UV-beständigt och erbjuder grönt gräs året om.
- Estetiskt
Grönt gräs vintertid kan ge ett något konstlat intryck.
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Erfarenheter och förbättringar

Anläggningen tål att fordon passerar över. På bilden kan man se att en personbil passerat över. I en
cirkulation med vanligt gräs krävs det att man justerar ytan med jord för att kunna klippa den.

Viktigt att ytan under konstgräset anläggs på rätt sätt för att slippa att ogräs tränger upp igenom
konstgräsmattan. En principskiss som används vid anläggningen behöver tas fram för att förhindra
onödiga kostnader under objektets livstid.
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Slutsatser och rekommendationer

Det är förhållandevis små skillnader i LCC mellan konstgräs och vanligt gräs men ett antal positiva mjuka
värden som är till fördel för konstgräs.
I trafikmiljöer som är svåra att komma åt, riskfyllda att arbeta i och där underhållsarbeten påverkar
framkomligheten är konstgräs ett mycket bra alternativ.
Andra användningsområden för konstgräset utöver cirkulationsplatser kan vara refuger, längs barriärer, i
planteringar och andra mindre ytor i trafikintensiva miljöer där underhållsarbete med fördel minimeras
samtidigt som man vill ha ett grönt inslag i vägområdet.
Lämpligen bör Vägverket därför följa med i denna utveckling, dels med egna projekt i olika miljöer och dels
genom att följa den tekniska utvecklingen på området.

Bilagor
1. Life Cykel Cost Konstgräs i cirkulationsplats

