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Inledning
Syfte
I fritidsnämndens lokalbehovsplan för perioden 2021–2030 anges att fritidsnämnden senast
under våren 2020 kommer fastställa plan för genomförande och turordning för omställning av
konstgräsplaner och utveckling av övriga fotbollsplaner. Det anges också att fritidsförvaltningen
ska utreda behovet av fler fotbollsplaner i anslutning till befintliga klubbstugor. Syftet med denna
rapport är att ta fram ett förslag på genomförande och turordning för omställning av
konstgräsplaner och utveckling av övriga fotbollsplaner, fram till och med 2030.
Bakgrund
Malmö stad växer och enligt stadskontorets huvudscenario förväntas staden nå 500 000 invånare
innan år 2050. När Malmö byggs ut, förtätas och utvecklas är det viktigt att staden tidigt i
processen beaktar fritidsverksamheternas ofta ytkrävande markbehov, och att detta görs i alla
delar av staden. Fotbollsspel i föreningar genererarar flest deltagartillfällen av alla idrotter i
Malmö. Av de deltagartillfällen som rapporterades in på förvaltningens fotbollsplaner under 2019
genomfördes 85 % av pojkar. För flickor i Malmö är fotboll med knapp marginal den
bidragsberättigade verksamhet som genererarar flest deltagartillfällen. I Ung livsstils undersökning
från 20151 redovisas vilka idrotts- och fritidsanläggningar Malmös högstadieungdomar tycker att
staden ska satsa på. Studien visar att högstadiekillar i första hand vill att Malmö stad ska satsa på
fotbollsplaner. Bland högstadietjejer var fotbollsplaner det fjärde populäraste svarsalternativet.
Hos killarna var fotbollsplaner det populäraste svarsalternativet inom alla socioekonomiska
grupper och som populärast hos den grupp som har små resurser. Bland tjejerna var andelen som
svarade att de tycker att Malmö ska satsa på fotbollsplaner ungefär lika stor inom respektive
socioekonomisk grupp.
Utifrån genomgången ovan är det angeläget att säkerställa tillgången till fotbollsplaner när Malmö
växer. Det är också viktigt att sätta utvecklingen av fotbollsplaner i relation till utvecklingen av
andra idrotts- och fritidsanläggningar. Flera fotbollsföreningar uppger till fritidsförvaltningen att
de har köer till sina verksamheter och att de i dagsläget inte kan ge plats till alla som vill spela
fotboll, delvis beroende på avsaknad av träningsplan. Samtidigt ser fritidsförvaltningen i samband
med att träningstider fördelas på fotbollsplanerna att föreningarna sammantaget tilldelas den
maximala mängd träningstid som de enligt fritidsnämndens fördelningsprinciper kan tilldelas. I
vilken grad fritidsnämndens planer nyttjas beror till stor del på planens underlag. Grusplanerna
nyttjas i det närmaste inte alls, medan konstgräsplanerna är de planer som sammantaget nyttjas i
högst utsträckning.
Fritidsförvaltningen tillhandahåller idag 23 konstgräsplaner där gummigranulat används som
utfyllnadsmaterial. Granulat, korn av företrädesvis gummi eller plast, används för att
konstgräsplaner ska upplevas som mjuka och ge svikt. Spridning av gummigranulat från
konstgräsplaner har i en studie utförd av IVL Svenska Miljöinstitutet på uppdrag av
Naturvårdsverket identifierats som den näst största kvantifierbara källan till utsläpp av mikroplast i
Sverige.2 Utsläpp av mikroplast till vatten och mark har uppmärksammats som ett miljöproblem.3
I en fallstudie som Ecoloop publicerade i slutet av 2019 konstaterades att spridningen av
mikroplaster från en konstgräsplan kan minimeras avsevärt, under förutsättning att
spridningsförebyggande åtgärder installeras.4 Kommunfullmäktige har beslutat att nämnder som
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https://malmo.se/download/18.578ac132166b2bd8d60210b9/1544025144115/ung_livsstil_rapport_webb_NY.pdf
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https://www.ivl.se/download/18.3016a17415acdd0b1f4616/1491392836533/C183.pdf
https://www.ivl.se/download/18.57581b9b167ee95ab9919a1/1552466299144/C359.pdf
4 https://www.svenskfotboll.se/globalassets/dokumentdokumentblock/anlaggning/rapport---mikroplastspridningfran-en-modernt-utformad-konstgrasplan-med-skyddsatgarder.pdf
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handlar upp och hanterar mikroplastprodukter inom sin verksamhet, om möjligt, ska verka för en
utfasning genom ersättning med alternativa miljövänligare lösningar och produkter. I Malmö stads
handlingsplan för utfasning av konstgräsplaner med granulat, anläggningar med platsgjutet granulat och konstgräs
utan granulat, som har tagits fram i samverkan mellan flera förvaltningar och antagits av berörda
nämnder under 2019, anges som mål att inom Malmö stads verksamheter fasa ut bland annat
konstgräsplaner med gummigranulat. Första delmålet är att fram till år 2025 minska
användningen samt begränsa utsläppen från befintliga anläggningar. Därefter är ambitionen att
om möjligt helt sluta använda granulat av plast/gummi till år 2030. I handlingsplanen anges att
utfasningen förutsätter att ersättningsmaterial finns tillgängliga, att de uppfyller krav på funktion
samt att kostnaden är budgeterad. Följande tre typer av planer ska anläggas, testas och utvärderas
under perioden 2019-2023: konstgräs utan granulat, konstgräs med BioFill (innefattande
sockerrösbaserat granulat) samt hybridgräs på breddplan.
Denna rapport beskriver såväl hur befintliga fotbollsplaner ska bytas ut/läggas om som hur
utvecklingen av nya fotbollsplaner ska ske i Malmö. I vissa fall sker utvecklingen som en
kombination av de båda perspektiven ovan.
Befintliga fotbollsplaner i Malmö
I Malmö spelas fotboll av såväl fotbollsföreningar, icke fotbollsföreningar, privatpersoner och
skolor. För den ordinarie säsongen 2019 tilldelades 44 fotbollsföreningar med lag i seriespel
träningstid av fritidsförvaltningen på fotbollsplaner och bollfält. På dessa ytor tilldelades
dessutom sex föreningar som inte deltar i seriespel träningstider för fotboll. Därutöver tilldelades
en förening som är verksam inom amerikansk fotboll träningstid på en fotbollsplan. Enstaka ytor
som kategoriseras som fotbollsplaner eller bollfält används i viss utsträckning för cricket eller
rugby. Cricket och rugby utövas i övrigt på separata ytor.
Fotbollens seriespel pågår under april-oktober (ordinarie säsong), med en viss variation beroende
på åldersgrupp och tävlingsnivå. Som redovisas i tabellen nedan kan samtliga typer av ytor
användas under denna period. Under försäsongsperioden (november-mars) är i huvudsak
konstgräsplaner och grusplaner tillgängliga för fotbollsföreningarna. För att kunna träna på ett
konkurrenskraftigt sätt är lagen inom elitfotbollen i behov av tillgång till en fullstor fotbollsplan,
antingen inomhus eller utomhus, under årets alla månader. Andra grupper tilldelas som mest en
halv fotbollsplan under försäsongen. Samtliga fotbollsplaner är stängda från 15 december till och
med vecka 1 påföljande år. Föreningar kan också boka tider inomhus i tre anläggningar under
försäsongen (Kombihallen, Kunskapsportens Arena samt Herrgårdens sporthall)
I Malmö spelas organiserad fotboll på konstgräsplaner, gräsplaner, bollfält, grusplaner samt på
hybridplaner. I tabellen nedan redovisas antalet kommunala planer 2020, inklusive de
tillkommande konstgräsplanerna på Lindängens IP och Hyllie IP. Även bollfälten och gräsplanen
på Klagshamns IP samt inomhushallen Kunskapsporten arena ingår i redovisningen. Kommunen
äger inte dessa ytor, men fritidsförvaltningen har helt eller delvis hand om bokningen av ytorna.
Typ av plan
Konstgräs ute
Gräs
Bollfält**
Grus
Hybrid
Konstgräs inne***
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11-spel 9-spel 7-spel 5-spel Nyttjandeperiod
Året runt
25
April-okt
22
1
April-okt
11
1
4
3
Året runt
8
2
Mars-nov***
1
Året runt
2

Timmar/år/plan*
1 900
500
700
1 900
1 100
1 900

*Siffrorna gällande nyttjandetimmar per år är generella, för att säkerställa kvalitén för elitlag kan enstaka planer ha en
lägre begränsning än vad som anges här.
**Bollfälten är gräsytor som inte bevattnas eller är dränerade, och därmed inte sköts på samma sätt som gräsplaner.
Bollfälten på Limhamnsfältet och Lindängens IP som används för både fotboll och cricket ingår inte i tabellen.
***Hybridplaner för breddverksamhet beräknas vara tillgängliga under perioden mars-nov. Den befintliga hybridytan
på stadionområdet är tillgänglig för elitverksamhet och kan användas under en längre period än breddplaner.
Hybridplanen på stadionområdet hyrs och betalas av Malmö FF för sin elitverksamhet.

Konstgräsplanerna, grusplanerna och bollfälten skapar möjligheter till en aktiv fritid för fler
grupper än föreningslivet. Som privatperson går det bra att nyttja fritidsförvaltningens grusplaner,
bollfält samt majoriteten av konstgräsplanerna under obokade tider. För att som privatperson
säkerställa tillgång till tid går det också bra att boka och betala för en tid. Konstgräsplanerna
möjliggör också fysisk aktivitet inom skolans regi. Åtta av de befintliga konstgräsplanerna i
Malmö har finansierats av fritidsförvaltningen tillsammans med (dåvarande och nuvarande)
ansvarig förvaltning för områdets grundskoleverksamhet. På skoldagar nyttjas dessa
konstgräsplaner kostnadsfritt (utöver samfinansieringen) av de närliggande skolorna under dagtid.
Övriga konstgräsplaner kan skolorna boka via fritidsförvaltningen till en kostnad. De planer som
nyttjas av både skolan på dagtid och av föreningslivet på kvällstid är i behov av ett slittåligt
underlag.
Samtliga konstgräsplaner och grusplaner har tillgång till belysning. Dessutom finns belysning
avsedd för fotboll på följande gräsplaner: Malmö stadions tävlingsarena, Hästhagens gräsplan,
Rosengårds IP:s träningsplan, Rosengårds IP:s tävlingsarena, Lindängens IP:s gräsplan.
Med undantag för Pilbäcks IP finns det på alla idrottsplatser omklädningsrum avsedda för de
grupper som nyttjar fotbollsplanerna.
Planernas beläggning
Förvaltningen uppdaterade sitt bokningssystem i slutet av 2017. I dagsläget finns det inte någon
fungerande funktion i det nya systemet för att ta fram bokningsgraden (bokad tid i förhållande till
tillgänglig tid). I diagrammen nedan ges översiktliga bilder över bokningsgraden för den ordinarie
säsongen 2017 respektive försäsongen 2016/2017. Större förändringar kan ha skett gällande
enstaka planers bokningsgrad sedan 2017 men helhetsbilden bedöms vara likvärdig under 2019.
Varje plan/bollfält symboliseras i diagrammen av en cirkel.

5

I diagrammen ovan framgår det att grusplanerna nyttjas i en mycket låg utsträckning både under
den ordinarie säsongen och under försäsongen. Det framgår också att de allra flesta bollfält
nyttjas i en låg utsträckning. Konstgräsplanerna har under försäsongen en hög och inbördes
förhållandevis jämn bokningsgrad. Under den ordinarie säsongen påverkas konstgräsplanernas
bokningsgrad negativt av att fotbollsserierna mitt i denna period har ett uppehåll på flera veckor.
Gräsplanerna har en generellt hög bokningsgrad. Enstaka gräsplaner har dock en låg
bokningsgrad, samtidigt som andra planer nyttjas mer än det gränsvärde som förvaltningen inför
säsongen sätter upp. En faktor som generellt drar ner bokningsgraden är att den är framräknad
från kl. 17.00 fram till dess att planerna och bollfälten inte längre är bokningsbara.
Bokningsgraden räknas därmed fram till kl. 21.30 även på fredagar, trots att träningstider enbart
schemaläggs fram till kl. 18.30 på fredagar.
De grusplaner som redovisas i diagrammet ovan gällande försäsongen 2016/2017 är de planer
6

som var öppna under den aktuella säsongen. Sedan säsongen 2016/2017 har fler konstgräsplaner
tillkommit i Malmö, vilket innebär att fritidsförvaltningen nu kan bemöta den sammanlagda
efterfrågan om träningstider under försäsongen utan att öppna upp och vinterunderhålla någon
grusplan. Inför försäsongen 2019/2020 bokades dock enstaka bokningar in på tre av
grusplanerna (sammanlagt tre timmar per vecka). Planerna får då användas i befintligt skick.
Fritidsförvaltningens antal grusplaner har successivt minskat under de senaste åren, eftersom
förvaltningen med hänsyn tagen till den låga efterfrågan har tillfälligt omvandlat (t ex till
skolområde) eller avyttrat enstaka planer (t ex Videdals grusplan). Med dagens utbud av planer
har den stora majoriteten av fotbollsföreningarna inget behov eller intresse av att använda
grusplanerna, varken under försäsongen eller under den ordinarie säsongen. En del grusplaner
används av spontanfotbollsspelare och fyller därmed en funktion utifrån det perspektivet.
Föreningarnas behov och önskemål
Under försäsongen tilldelas träningstider framförallt på utomhuskonstgräsplaner, men även på
två konstgräsplaner i inomhushallar (Kombihallen och Kunskapsporten Arena) samt Herrgårdens
sporthall. Under försäsongen sker tilldelning av träningstid utomhus på 7-spelsplaner för alla lag
och grupper, även för grupper som under den ordinarie säsongen tilldelas träningstid på 11spelsplaner. Detta skapar förutsättningar för ett effektivt nyttjande av planerna. I diagrammet
nedan framgår det att föreningarna sammantaget i princip söker den mängd tid som de enligt
fritidsnämndens fördelningsprinciper kan tilldelas. Den mängd tid som tilldelas motsvarar i stort
den tid som finns tillgänglig på konstgräsplanerna. För att kunna tilldela all den mängd tid som
föreningarna söker och som de enligt fördelningsprinciperna kan tilldelas skulle grusplanerna
behöva användas i en högre utsträckning. Detta är dock föreningarna generellt inte intresserade
av.

7

Under den ordinarie säsongen är utöver konstgräsplaner och grusplaner även gräsplaner och
bollfält tillgängliga för föreningslivet. Av diagrammet nedan framgår att föreningarna för den
ordinarie säsongen söker något mer tid än vad de enligt fördelningsprinciperna maximalt kan
tilldelas, samt att föreningarna sammantaget tilldelas något mindre tid än vad de enligt
fördelningsprinciperna maximalt kan tilldelas. Föreningarna är, av olika orsaker, inte alltid
intresserade av de tider och platser som finns tillgängliga. I diagrammet framgår att den
sammanlagda tillgängliga tiden på konstgräsplaner och gräsplaner i princip motsvarar den mängd
tid som föreningarna söker på dessa ytor. Det framgår också att de tillgängliga grusplanerna inte
efterfrågas överhuvudtaget under den ordinarie säsongen samt att även tillgången till bollfält klart
överskrider efterfrågan. På Klagshamns IP (7 st) och Bulltofta IP (4 st) finns sammanlagt elva av
de 19 bollfält, i huvudsak avsedda för fotboll, som fritidsförvaltningen idag bokar. Antalet timmar
som föreningarna har sökt och tilldelats har varit relativt konstant under perioden 2016-2019.

8
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Konstgräsplaner
Konstgräsplaner i Malmö 2020

På Malmö stads idrottsplatser finns det idag 23 konstgräsplaner för utomhusspel. På samtliga 23
planer används gummigranulat som fyllnadsmaterial. Konstgräsmattan på Malmö IP behöver
bytas ut var tredje år för att uppfylla elitfotbollens krav. Övriga konstgräsplaner har en förväntad
livslängd på ca åtta-tio år. Konstgräsmattor som behöver flyttas från en elitarena är i regel fullt
dugliga för breddfotboll och återbrukas därför på andra planer. Återbrukade konstgräsplaner kan
ha cirka fem – sex års livslängd efter flytten.
Varje fullstor konstgräsplan har ett ungefärligt mått på 7 800 m², vilket innebär att de 23
befintliga konstgräsplanerna har en totalyta på 179 400 m². Den genomsnittliga mängden granulat
som fylls på årligen understiger 500 kg per plan. Denna siffra kommer att minska i takt med att
skyddande åtgärder byggs in på fler planer samt att snöskottningen sköts enligt fastställda rutiner.
En 24:e konstgräsplan anläggs på Lindängens IP. Till skillnad från befintliga konstgräsplaner
kommer inget fyllnadsmaterial användas på den tillkommande planen, som förväntas färdigställas
under hösten 2020. Under 2020/2021 planeras en 25:e konstgräsplan att anläggas. Denna plan
kommer att anläggas på Hyllie IP:s nuvarande bollfält och det underlag som utreds är att inte ha
gummigranulat som fyllnadsmaterial.
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Konstgräsplan

Malmö stadion plan 10
Mellanhedens idrottsplats
Bäckagårdens idrottsplats plan 1
Bäckagårdens idrottsplats plan 2
Lindängens idrottsplats plan 1
Mariedals idrottsplats
Oxievångs idrottsplats
Hyllie idrottsplats plan 1
Kirsebergs idrottsplats
Sorgenfri idrottsplats
Rosengårds norra idrottsplats
Heleneholms idrottsplats
Kulladals idrottsplats
Rosengårds idrottsplats
Husiegårds idrottsplats
Lindeborgs idrottsplats
Pilbäcks idrottsplats
Malmö stadion plan 9
Bunkeflo idrottsplats
Kroksbäcks idrottsplats
Limhamns idrottsplats plan 1
Malmö idrottsplats
Limhamns idrottsplats plan 2
Lindängens idrottsplats plan 2
Hyllie idrottsplats plan 2

Återbrukad
plan

Samfinansierad
med skolförvaltning

Ja
Ja
Ja

Ja

Ja
Ja

Ja

Ja

Ja
Ja
Ja

Byggnadsår

Renoverad

Granulat

2008
2009
2010
2010
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2014
2005
2007
2005
2016
2016
2016-2017
2008
2017
2018
2012
2010
2019-2020
2020
2020/2021

2020/2021

Gummi
Gummi
Gummi
Gummi
Gummi
Gummi
Gummi
Gummi
Gummi
Gummi
Gummi
Gummi
Gummi
Gummi
Gummi
Gummi
Gummi
Gummi
Gummi
Gummi
Gummi
Gummi
Gummi
Inget granulat
Ej gummigranulat

2014
2014
2016

2017

2018
2014, 2019

Skolorna har rätt att använda de samfinansierade planerna under dagtid för skolverksamhet så
som rastplats eller idrottsyta.
Hälsoperspektiv
Konstgräsplaner har en högre slitstyrka i jämförelse med naturgräsplaner. Därutöver finns det
ytterligare en rad fördelar, så som: fler speltimmar per år, längre livslängd samt att
konstgräsplaner ej kräver klippning, bevattning, gödning eller bekämpningsmedel. För att
konstgräsplanerna ska upplevas som mjuka och ge svikt används korn av gummi eller plast, så
kallat granulat. Materialet kan vara tillverkat av återvunna bildäck eller av nytillverkad plast eller
gummi. På tre av konstgräsplanerna i Malmö används granulat av typen EPDM (nytillverkat,
vulkaniserat industrigummi), på de resterande 20 konstgräsplaner som finns utomhus i Malmö
används granulat av typen SBR (återvunnet gummi från bil- och maskindäck). Fotbollsspelare
som är aktiva på konstgräsplaner exponeras för granulat/mikroplaster via inandning, nedsväljning
och hudupptag. En viss forskning har genomförts på var och en av dessa exponeringsvägar. I en
rapport från 2019 konstaterar Arbets- och miljömedicin Syd att det i nuvarande forskning inte
finns något som tyder på att det medför en hälsoskadlig kemikalieexponering för vare sig barn
eller vuxna att vistas eller spela på eller omkring konstgräsplaner.5 Eftersom det fortfarande finns
5

https://sodrasjukvardsregionen.se/download/rapport-22019-kan-konstgras-och-fallskyddsgummi-medfora-enhalsoskadlig-kemikalieexponering/#
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vissa oklarheter har Europeiska kemikaliemyndigheten trots allt kommit ut med en rad
rekommendationer när det gäller typ av granulat, analys av granulat, test av material,
tillgängliggörandet av information, ventilation i inomhushallar samt grundläggande hygienåtgärder
efter spel på konstgräs.6
Miljöperspektiv
Mikroplast är små partiklar som är mindre än fem millimeter. Organismer i både vatten och
sediment kan ta upp mikroplaster, men det är fortfarande inte fullt ut känt vilken miljöpåverkan
de kan ha i olika ekosystem. När IVL Svenska Miljöinstitutet 2016 genomförde en kartläggning
av möjliga källor till mikroplast i Sverige visade sig konstgräsplaner vara den näst största
kvantifierbara källan. För flera källor som bedöms bidra till stora mängder mikroplast, framförallt
nedskräpning, finns för lite data för att mängderna ska kunna kvantifieras.7
I en rapport från 20198 konstaterar IVL att kommunernas ökade medvetenhet och kunskap om
risken för mikroplastspridning från konstgräsplaner under de senaste åren har lett till en minskad
granulattillförsel samtidigt som återanvändning ökat och skyddsåtgärder satts in. Spridningen av
mikroplaster från konstgräsplaner varierar mycket beroende på användning och framförallt
snöhantering. IVL gör bedömningen att spridningen i Sverige i genomsnitt ligger på cirka 500 kg
per år från en 11-spelsplan. Osäkerheten i denna siffra är dock hög. Utifrån den flödesmodell
IVL använder sig av beräknas endast en mindre del nå naturen. Med rätt åtgärder menar IVL att
förlusterna av mikroplast bör kunna minimeras, även med de gummimaterial som används mest
frekvent idag. I rapporten som IVL publicerade i mars 2019 och som togs fram på uppdrag av
Naturvårdsverket identifieras en rad åtgärdsförslag för att minska spridningen av mikroplast från
konstgräsplaner och andra utomhusanläggningar för idrott och lek. Åtgärdsförslagen omfattar
följande områden: information/utbildning, skyddsåtgärder, underhåll, materialval och utformning
samt policy. I dagsläget finns inga gränsvärden eller riktlinjer för utsläpp av mikroplast. För att
garantera att acceptabla utsläppsnivåer från konstgräsplaner upprätthålls föreslår IVL att riktlinjer
upprättas.
Genom att vid nyanläggning av konstgrässystem installera ett underliggande tätskikt går det att
säkerställa att allt vatten samlas upp för eventuell rening. Detta kan dock ge höga vattenflöden
som inte får ledas in på VA-nätet och eftersom endast låg transport av mikroplast indikerats via
dränvatten9 anser IVL inte denna konstruktion vara nödvändig av miljöskäl om inte området är
speciellt känsligt; t.ex. vattenskyddsområde för grundvattenuttag.
VA Syd har i studier inte kunnat hitta mikroplaster från granulat i sina system på förväntad nivå,
utan uppger att förekomsten av mikroplaster från konstgräsplaner utgör en försumbar del i deras
mätsystem.
I en fallstudie som Ecoloop publicerade i slutet av 201910 konstaterades att spridningen av
mikroplaster från en konstgräsplan kan minimeras avsevärt, under förutsättning att
spridningsförebyggande åtgärder installeras. Studien genomfördes i samarbete med Kalmar
6

https://echa.europa.eu/documents/10162/13563/annex-xv_report_rubber_granules_en.pdf/dbcb4ee6-1c65-af357a18-f6ac1ac29fe4
7 https://www.ivl.se/download/18.3016a17415acdd0b1f4616/1491392836533/C183.pdf
8 https://www.ivl.se/download/18.57581b9b167ee95ab9919a1/1552466299144/C359.pdf
9 http://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:1138713/FULLTEXT01.pdf
10 https://www.svenskfotboll.se/globalassets/dokumentdokumentblock/anlaggning/rapport---mikroplastspridningfran-en-modernt-utformad-konstgrasplan-med-skyddsatgarder.pdf
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kommun, Svenska Fotbollförbundet, Svensk Däckåtervinning och Ragn-Sells Däckåtervinning
AB. Den potentiella spridningen av mikroplaster från konstgräsplanen under det studerade året
uppgick till 67 kg. Minst 99 % av den potentiella mikroplastspridningen kan enligt studien
förhindras.
De senare studierna som gjorts och som presenteras ovan finns inte med i underlaget för den
Handlingsplan för utfasning av konstgräsplaner med granulat, anläggningar med platsgjutet granulat och
konstgräs utan granulat. Risken att mikroplaster lämnar konstgräsplanerna bedöms numera som
lägre än vad som tidigare angivits.
Omställning av konstgräsplaner
Malmö stads handlingsplan för utfasning av konstgräsplaner med granulat, anläggningar med platsgjutet granulat
och konstgräs utan granulat har tagits fram i samverkan mellan flera förvaltningar och antagits av
berörda nämnder. I handlingsplanen anges som mål att inom Malmö stads verksamheter fasa ut
bland annat konstgräsplaner med gummigranulat. Första delmålet fram till år 2025 är att minska
användningen samt begränsa utsläppen från befintliga anläggningar. Därefter är ambitionen att
om möjligt helt sluta använda granulat av plast/gummi till år 2030. I handlingsplanen anges att
utfasningen förutsätter att ersättningsmaterial finns tillgängliga, att de uppfyller krav på funktion
samt att kostnaden är budgeterad. Kopplat till konstgräsplaner med gummigranulat listas följande
åtgärder i handlingsplanen:
Åtgärd 1: Vidta skyddsåtgärder samt uppdatera skötselrutiner och egenkontroll för att minimera
utsläpp av granulat från befintliga konstgräsplaner.
Åtgärd 2: Vid renovering av befintliga konstgräsplaner eller nybyggnation av konstgräsplaner ska
alternativa material eftersträvas.
Åtgärd 3: Informera organisationer och föreningar som utövar verksamhet omfattande
anläggning eller drift av konstgräsplaner om spridning av mikroplaster och dess påverkan på
miljön.
För att skyddsåtgärderna ska bli så effektiva som möjligt kommer de framtagna åtgärderna och
rutinerna löpande utvärderas och förbättras i takt med att nya lösningar blir kända.
Fritidsförvaltningen kommer att följa forskningen på området samt eventuella rekommendationer
från myndigheter.
Alternativa material
Kopplat till åtgärd 2 anges i handlingsplanen att fritidsförvaltningen, i samverkan med
stadsfastigheter, ska undersöka marknaden inför renoveringar eller nybyggnationer av
konstgräsplaner. Målet är att hitta ett lämpligt alternativ till de befintliga konstgräsplanerna. I
handlingsplanen tydliggörs också att det till konstgräsplaner med gummigranulat idag inte finns
något fullgott alternativt material som kan erbjuda samma mängd nyttjandetimmar. Sedan frågan
om mikroplaster aktualiserades via IVL 2016 har flera kommuner på försök anlagt dels planer
med alternativa fyllnadsmaterial till gummigranulat och dels planer helt utan granulat. Som
alternativa fyllnadsmaterial finns på marknaden dels naturmaterial som kokos och kork
(produktnamn GeoFill) och dels bioplastmaterial tillverkat av rester från sockerrör (produktnamn
BioFill). BioFill är certifierat som 100% biologiskt nedbrytbart och kan återvinnas till bland annat
nytt ifyllnadsgranulat. Hur snabbt materialet bryts ner i naturliga mark- och vattensystem behöver
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dock verifieras.11 Naturmaterialen har hittills inte visat sig lika bra som de syntetiska materialen ur
ett spel- och underhållsperspektiv. Naturmaterialen ser ut att fungera bra på sydligare
breddgrader men sämre här i norden, på grund av kyla, regnmängder och snöskottning. Flera
kommuner som har anlagt konstgräsplaner med t ex kokos eller kork har tagit bort dessa planer
och ersatt dem med gummigranulat för att uppnå rätt funktionalitet. De nya alternativa
fyllnadsmaterialen har än så länge en mycket begränsad marknad jämfört med de dominerande
fyllnadsmaterialen SBR, EPDM och TPE.
Genom att i Malmö testa olika material och metoder är målsättningen att på sikt helt kunna fasa
ut konstgräsplaner med gummigranulat. I handlingsplanen anges att följande tre typer av planer
ska anläggas, testas och utvärderas under perioden 2019-2023: konstgräs utan granulat, konstgräs
med BioFill samt hybridgräs på breddplan. På utomhusanläggningarna har det ännu inte anlagts
någon konstgräsplan med BioFill. Under sommaren 2019 ersattes däremot den slitna
konstgräsmattan i Kombihallen med en konstgräsplan med BioFill. Under 2020 anläggs en
konstgräsplan utan granulat på Lindängens IP. Någon hybridplan för breddfotboll har ännu inte
anlagts i Malmö.
Hybridplaner består av ca sju % plast och 93 % jord och gräs. Urschaktningen är minimal och
toppningen under hybridmattan består av ren sand. Att anlägga en hybridplan för breddfotboll
kan framöver vara ett alternativ när en konstgräsplans livslängd passeras. Fritidsförvaltningen
bedömer dock att hybridplanerna för breddverksamhet kommer vara obrukbara under decemberfebruari. Träning under december-februari får då ske på andra ytor, så som gymnastiksalar,
kvarvarande grusplaner och inomhusfotbollshallar. Att fullt ut ersätta de befintliga
konstgräsplanerna med hybridplaner bedömer inte fritidsförvaltningen som en väg framåt, med
tanke på de grupper av aktiva som har ett behov av fullgod fotbollsträning även under decemberfebruari. Det behövs därmed alternativa lösningar. Konstgräsplaner med BioFill och
konstgräsplaner helt utan granulat kan vara alternativa möjligheter, beroende på utgången av
förvaltningens tester av dessa plantyper. Att ersätta en befintlig konstgräsplan med en
konstgräsplan utan granulat (3,5 mkr) eller med en plan med BioFill (5 mkr) medför en lägre
investeringsutgift i jämförelse med att ersätta en konstgräsplan med en hybridplan för
breddverksamhet (5-7 mkr). För att hitta bästa typ av ersättningsmaterial är det viktigt att
förvaltningen är flexibel och följer utvecklingen på marknaden.
Inför att en konstgräsplans livslängd passeras bör förvaltningen bedöma behovet av att
fortsättningsvis tillhandahålla en plan under årets alla månader. Hänsyn ska då tas till eventuell
elitverksamhet, till skolornas behov samt till vilka alternativa träningsytor det finns i närområdet.
Om bedömningen är att en konstgräsplan ska anläggas ska i första hand en plan utan
gummigranulat anläggas, under förutsättning att förvaltningens tester av konstgräsplaner utan
gummigranulat slår väl ut.
Förvaltningen har ingått i ett samarbete andra förvaltningar inom Malmö stad för att söka medel
från tillväxtverket för att stimulera företag att ta fram alternativa material till plast då man
anlägger en fotbollsplan. Särskilt ska de befintliga grusplanerna kunna användas som testbäddar
för nya materiel. Ansökan är i skrivande stund inte ännu beviljad.
Effekter på verksamheten
Alla grupper, från de yngsta i fotbollsskolorna till elitlagen i de högsta serierna, som tilldelas
träningstider på fotbollsplanerna under den ordinarie säsongen (april-oktober) har idag möjlighet
11

https://www.ivl.se/download/18.57581b9b167ee95ab9919a1/1552466299144/C359.pdf
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att även tilldelas tider på konstgräsplaner under försäsongen (november-mars). En minskad
tillgång till konstgräsplaner påverkar fotbollsföreningarnas verksamhet, framförallt under
perioden december-februari. De grupper som idag tilldelas träningstid under vintermånaderna på
konstgräsplaner som ersätts med hybridplaner är i behov av en alternativ träningsyta under ett
antal månader. De yngsta barnen skulle kunna tilldelas träningstid i stadens små gymnastiksalar
medan de äldre skulle kunna tilldelas träningstider i de något större gymnastiksalarna, eftersom att
det i gymnastiksalarna finns lediga tider över i dagsläget. Grupper som inte får tillgång till en
konstgräsplan men som ser ett behov av att träna regelrätt fotbollsträning även under decemberfebruari skulle i viss mån kunna tilldelas träningstid på förvaltningens kvarvarande grusplaner.
Det gäller särskilt för verksamhet för de yngre. Ytterligare en möjlighet är att öka förvaltningens
tillgång till träningstider i inomhusfotbollshallar.
Under namnet Samverkan Skåne arbetar Skånes Fotbollförbund, Skånes Handbollförbund,
Skånes Innebandyförbund och Skånes Ishockeyförbund tillsammans med Skåneidrotten för att
gemensamt skapa en bättre verksamhet för idrottande barn. Ur ett barnrättsperspektiv och med
fokus på lek och glädje arbetar förbunden för att undvika krockar mellan barn och ungdomars
olika idrottsaktiviteter, så att barn och ungdomar ska kunna vara aktiva inom flera idrotter upp till
och med 15 års ålder. April-oktober anges i detta sammanhang som fotbollens högsäsong.
Förbunden menar dock att de barn och ungdomar som enbart är aktiva inom en idrott ska ha
möjlighet att träna året om och att det är viktigt att träningen är allsidig. Att under novembermars alternativt december-februari minskar fotbollsföreningarnas tillgång till träningstider på
utomhusplaner och istället öka deras tillgång till träningstider i gymnastiksalar med låg
beläggningsgrad skulle uppmuntra till alternativa träningsformer och därmed gå i linje med
förbundens inriktning.
För att säkerställa fotbollsföreningars tillgång till träningstider i gymnastiksalar behöver
fritidsnämndens principer för fördelning av träningstider uppdateras, eftersom tid för fotboll idag
endast tilldelas i gymnastiksalar i de fall då det finns tider över i dessa salar när andra prioriterade
grupper har tilldelats träningstid. Trots detta är fotboll idag en av de verksamheter som
sammantaget tilldelas allra mest tid i förvaltningens sporthallar och gymnastiksalar.
Fotbollsföreningarnas tilldelning av träningstider i gymnastiksalar och sporthallar sker idag utan
att hänsyn tas till föreningarnas tillgång till tider på konstgräsplaner under samma period.
Tilldelningen skulle bli mer effektiv om det tydliggjordes att de grupper som tilldelas träningstid i
gymnastiksalar eller sporthallar under samma period inte också ska kunna tilldelas träningstid på
konstgräsplaner. Detta förutsätter att fotbollsverksamhet på ett annat sätt än idag skulle
prioriteras vid tilldelningen av tider i gymnastiksalar.
Det finns även skäl för att uppdatera fördelningsprinciperna med syfte att få en effektivare
användning av konstgräsplanerna. Idag tilldelas föreningarnas träningsgrupper antingen hela 11spelsplanen eller halva 11-spelsplanen. Principerna har inte anpassats efter fotbollens nya
nationella spelformer som fr.o.m. den 1 januari 2019 gäller för barn- och ungdomsfotbollens
samtliga matcher. Genom att ta hänsyn till de nya spelformerna skulle tilldelningen av
träningstider kunna bli effektivare. Tilldelningen skulle också kunna bli effektivare genom att i
högre grad tilldela senior- och juniorlag träningstider på halva 11-spelplaner även under den
ordinarie säsongen, bland annat baserat på olika träningsgruppers storlek. Vid förändring av
fördelningsprinciper behöver hänsyn tas till planernas slitage samt till föreningarnas och
förvaltningens bokningsadministration.
Förvaltningens fördelningsprinciper har under de senaste åren justerats något med syfte att ge
större utrymme för den icke tävlingsinriktade idrotten. Dessa förändringar går i linje med
Riksidrottsförbundets Strategi 2025. RF:s vision är att alla ska få plats att idrotta utifrån sina
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villkor oavsett ambition, ålder, kön, prestationsnivå eller andra förutsättningar. Visionen innebär
att föreningarna ska komplettera varandra och samverka både med varandra och andra aktörer.
På så sätt ska alla kunna träna inom föreningsidrotten samtidigt som de som vill också ska kunna
tävla.12
Förslag på turordning
Utifrån den tid som har gått sedan respektive konstgräsplan anlades/renoverades samt utifrån
tidigare redovisade förväntade livslängder och utifrån kännedom om det faktiska slitaget planerar
fritidsförvaltningen att ersätta dagens konstgräsplaner enligt tabellen nedan. För de planer som
ska ersättas närmst i tiden anges också det underlag som planerna planeras att ersättas med. Vilket
underlag övriga planer ersätts med beror bland annat på resultatet av förvaltningens tester av
alternativa underlag till konstgräsplaner med gummigranulat. Som tidigare angivits ska, enligt
Malmö stads handlingsplan för utfasning av konstgräsplaner med gummigranulat, konstgräs utan
granulat, konstgräs med BioFill samt hybridgräs på breddplan anläggas, testas och utvärderas
under perioden 2019-2023. Planerna ska utvärderas efter att de har använts under två år. Enligt
tabellen nedan behöver dock ett antal planer ersättas innan dess att de tre alternativa underlagen
har testats under en tvåårsperiod i Malmö.
De åtta konstgräsplaner som samfinansieras med grundskoleförvaltningen används mer eller
mindre dagligen inom skolornas verksamhet. Även andra konstgräsplaner bokas och används av
skolorna. I vissa fall, t ex på Sorgenfri idrottsplats, utgör konstgräsplanen även en del av
skolgården. Inför att dessa planer ska ersättas är det därmed angeläget att involvera
representanter från föreningarna, skolan samt involverade barn och föräldrar.
På stadionområdet används konstgräsplanerna under dagtid i första hand av Malmö
idrottsgrundskola, Malmö idrottsgymnasium, ProCivitas samt Malmö FF. I samband med en
utökad skolverksamhet på området förväntas efterfrågan på stadionområdets konstgräsplaner
under dagtid att öka något.

Plan

Malmö stadion plan 10
Rosengårds norra idrottsplats
Sorgenfri idrottsplats*
Mellanhedens idrottsplats
Bäckagårdens idrottsplats plan 2
Lindängens idrottsplats plan 1
Mariedals idrottsplats
Oxievångs idrottsplats
Malmö idrottsplats
Hyllie idrottsplats plan 1
Kirsebergs idrottsplats
Bäckagårdens idrottsplats plan 1
Heleneholms idrottsplats
Kulladals idrottsplats

12

Samfinansierad
med
skolförvaltning

Ja
Ja
Ja

Ja

Ja

Funktionellt
avskriven

2018
2019
2020
2019
2020
2022
2022
2022
2022
2023
2023
2024
2024
2024

https://www.strategi2025.se/Strategi2025/Femutvecklingsresor/
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Planerat år
för byte av
underlag

2020/2021
2020/2021
2021
2021
2021
2022
2022
2022
2022
2023
2023
2024
2024
2024

Nytt underlag

Konstgräs med
gummigranulat
Konstgräs med Biofill
Konstgräs utan granulat
Okänt
Okänt
Okänt
Okänt
Konstgräs från Malmö IP
Konstgräs med
gummigranulat
Okänt
Okänt
Hybridgräs
Okänt
Okänt

Beräknad
investeringsutgift****

5 mkr
5 mkr
3,5 mkr
3,5-5 mkr
3,5-5 mkr
3,5-5 mkr
3,5-5 mkr
3,5-5 mkr
3,5-5 mkr
3,5-5 mkr
3,5-5 mkr
3,5-5 mkr
3,5-5 mkr
3,5-5 mkr

Kroksbäcks idrottsplats

2024

Malmö Idrottsplats***
Rosengårds idrottsplats
Husiegårds idrottsplats
Lindeborgs idrottsplats
Limhamns idrottsplats plan 2
Pilbäcks idrottsplats
Malmö stadion plan 9
Bunkeflo idrottsplats

2025
2026
2026
2026
2026
2027
2027
2027

Malmö idrottsplats ***
Limhamns idrottsplats plan 1
Lindängens idrottsplats plan 2
Hyllie idrottsplats plan 2**

Ja

Ja

Ja

2028
2028
2028
2029

2024
2025
2026
2026
2026
2026
2027
2027
2027
2028
2028
2028
2029

Okänt
Konstgräs med
gummigranulat
Okänt
Okänt
Okänt
Okänt
Okänt
Okänt
Okänt
Konstgräs med
gummigranulat
Okänt
Okänt
Okänt

3,5-5 mkr
3,5-5 mkr
3,5-5 mkr
3,5-5 mkr
3,5-5 mkr
3,5-5 mkr
3,5-5 mkr
3,5-5 mkr
3,5-5 mkr
3,5-5 mkr
3,5-5 mkr
3,5-5 mkr
3,5-5 mkr

* Sorgenfri Idrottssplats konstgräsplan är angiven som funktionellt avskriven 2020 till följd av att planen
används som skolgård, vilket inte bedöms som optimalt.
** Hyllie idrottsplats plan 2 anläggs eventuellt som en konstgräsplan 2020/2021 och finns vid denna rapports
upprättande inte.
***Malmö Idrottsplats konstgräs beräknas bytas ut vart tredje år till följd av dess elitstatus. Därör finns den med
på flera ställen i tabellen ovan.
**** Investeringsbeloppen ska ses som riktvärden. Nettoeffekt på driftekonomin bedöms som begränsad då äldre
tilläggsavtal i normalfallet avslutas i samband med de år planen är funktionellt avskriven. Vissa tilläggshyror
kan öka med ca 200 000 kr per år.

Grusplaner, bollfält och gräsplaner
Malmös stadsplanering
I den översiktsplan som kommunfullmäktige antog i maj 2018 framgår det att en övergripande
prioritering är att Malmö främst ska växa inåt, innanför Yttre Ringvägen. Genom att bygga staden
tätare ska resurser sparas. God tillgång till platser för olika typer av fritidsaktiviteter, såväl
organiserade inom föreningslivet som för spontanidrott ses som betydelsefullt för staden och
dess invånare. Ett brett utbud av platser och lokaler för fysisk aktivitet ska finnas jämnt fördelat
över hela Malmö.
I kartan nedan framgår det vilka områden som i översiktsplanen pekas ut som fritidsområden.
Fritidsområden ska så långt som möjligt innehålla flera funktioner och vara användbara för olika
aktiviteter på ett flexibelt sätt. Det anges att kommunens idrottsplatser inte ska exploateras för
andra ändamål såvida inte kompensation sker inom rimligt avstånd. Fritidsområden ska lätt
kunna nås från olika delar av staden med kollektivtrafik och via gång- och cykelvägar. Alla
fritidsanläggningar ska ha en grönskande inramning och integreras i landskapet eller stadsmiljön.
Fritidsverksamhet ryms även i områden för blandad stadsbebyggelse. Blandad stadsbebyggelse
innefattas därutöver av bostäder, parker, handel, samhällsservice, kultur, kontor och andra
verksamheter som inte är omgivningsstörande rymmas.
I översiktsplanen anges att nya fritidsanläggningar ska tillkomma i takt med befolkningsökningen.
Nytänkande och multifunktionella lösningar ses som nödvändigt för att uppnå ett effektivt
markutnyttjande och för att rymma ytkrävande anläggningar på en liten yta. Utformning av
anläggningar för fysisk aktivitet ska bidra till att uppnå ökad jämställdhet, integration och
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mångfald. Genusperspektiv ska beaktas vid lokalisering och prioritering mellan olika typer av
idrottsanläggningar.
Fritidsområden
Ny blandad stadsbebyggelse
Existerande blandad stadsbebyggelse
Nya verksamhetsområden
Existerande verksamhetsområden
Nya park och natur
Existerande park och natur
Jordbruksmark
Begravningsplatser

I kartan ovan framgår vilka områden som innefattas av Malmö stads utbyggnadsstrategi. Dessa
områden omsluts av streckade linjer i rött (blandad stadsbebyggelse) respektive lila
(verksamhetsområden). Det är viktigt att behovet av fritidsanläggningar tas med tidigt i
processerna kring stadsutvecklingen och att behovet av fotbollsplaner sätts i relation till andra
fritidsverksamheters behov.
Utöver befolkningsutvecklingen bör även hänsyn tas till aktivitetsnivåns utveckling när nya
fritidsanläggningar/fritidsytor ska planeras. Nedan visas fotbollsföreningarnas utveckling sedan
2016 när det gäller antal inrapporterade deltagartillfällen och antal lag i seriespel. Detta har satts i
relation till utvecklingen av konstgräsplaner och gräsplaner i Malmö samt till den historiska och
den prognostiserade befolkningsutvecklingen.
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Sett till antalet inrapporterade bidragsberättigade deltagartillfällen är fotboll idag den största
idrotten i Malmö hos barn och ungdomar. Utifrån diagrammet ovan kan det konstateras att det
bland pojkarna har varit relativt stora svängningar i antalet inrapporterade deltagartillfällen med
fotboll som verksamhet på fritidsförvaltningens planer. Bland flickorna minskade antalet
deltagartillfällen från 2016 till 2017, för att sedan i princip utvecklas i takt med
befolkningsutvecklingen.
Antalet fotbollslag i seriespel har sjunkit något, samtidigt har förvaltningen under perioden ändrat
fördelningsprinciperna på så sätt att grupper utanför seriespel nu tilldelas tider i högre
utsträckning. I diagrammet ovan redovisas inte utvecklingen av antalet grusplaner eller bollfält.
När en konstgräsplan tillkommer sker det i regel genom omläggning av en grusplan, gräsplan eller
ett bollfält. Antalet ytor för fotboll ökar därmed inte, däremot får föreningarna tillgång till ett mer
slittåligt underlag som i regel också har bättre kvalité än det tidigare underlaget och tål fler
användningstimmar. En ökning av antalet konstgräsplaner förväntas därmed stimulera till fler
aktiviteter och deltagartillfällen i föreningslivet, även om antalet deltagartillfällen inte kan
förväntas öka i proportion till antalet konstgräsplaner eftersom konstgräsplanerna ersätter ytor
där aktiviteter tidigare genomfördes i någon utsträckning.
Då antalet deltagartillfällen på idrottsplatserna under de senaste åren totalt sätt har utvecklats i
takt med befolkningsutvecklingen samtidigt som det idag råder en hyfsad balans mellan hur
mycket träningstid föreningarna söker, hur mycket tid de enligt förvaltningens
fördelningsprinciper kan tilldelas, hur mycket tid som finns tillgänglig samt hur mycket tid de
tilldelas kan det ses som rimligt att framöver utveckla tillgången till fotbollsytor i nivå med den
förväntade befolkningsutvecklingen. Ett effektivare nyttjande av befintliga verksamhetsytor samt
en utveckling av strategiskt utvalda planer/bollfält förväntas bidra till att minska de köer som ett
antal föreningar uppger att de har idag.
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Befintliga grusplaner, bollfält och gräsplaner
Det anges i översiktsplanen att ett brett utbud av platser och lokaler för fysisk aktivitet ska finnas
jämnt fördelat över hela Malmö. Vid utveckling av befintliga och eventuellt tillkommande
fotbollsplaner är det viktigt att utöver en jämn geografisk fördelning över staden också ta hänsyn
till den förväntade befolkningsutvecklingen i stadens olika delar samt till dagens
beläggningsgrader på de befintliga planerna. Som tidigare redovisats nyttjas grusplanerna i princip
inte alls av föreningslivet under någon del av året. Därtill har majoriteten av bollfälten en låg
bokningsgrad, samtidigt som de inte håller samma kvalité som fotbollsplanerna. Vid utveckling av
idrottsplatser och anläggning av nya planer är ett naturligt första steg därmed att se över
möjligheterna att byta underlag på befintliga grusplaner och bollfält. Ytterligare en möjlighet för
att öka nyttjandetimmarna är att utveckla gräsplaner till hybridplaner. I kartan nedan ges en
översikt över placeringen av befintliga grusplaner, bollfält och gräsplaner. I kartan framgår också
den förväntade utvecklingen av 4-25-åringar i Malmö fram till 2029.

Fotbollsklubbarnas synpunkter
Samtal har förts inom denna utredning med Fotbollsklubbarnas samorganisation i Malmö samt
med olika föreningar, för att få med föreningarnas perspektiv i dessa frågor.
Den samlade bilden av fotbollsföreningarnas synpunkter är att Malmö stad ska prioritera att
utveckla nya anläggningar och utveckla befintliga bollfält, för att skapa ökad nyttjandegrad, före
renovering av konstgräsplaner.
Vidare menar fotbollsklubbarna att Malmö stad bör prioritera följande idrottsplatser för
utveckling: Hyllie (utveckla bollfältet), Kulladal (utveckla bollfältet), Klagshamn (förbättra
anläggningen med året-runtplan), Gullvik (utveckla grusplanen med nytt underlag), Rosengårds
södra (utveckla bollfältet), Rosengårds Norra (allmän förbättring inom idrottsplatsen)
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Från fotbollsföreningarna har det på olika sätt presenterats att det finns köer till viss
fotbollsklubbars barn- och ungdomsverksamhet. Det har inte gjorts någon kartläggning över det
faktiska antalet barn som står i kö, men uppskattningsvis fanns ca 1000 barn och ungdomar i
någon förenings kösystem i början av 2020. Särskilt rapporterade föreningar i norra och västra
Malmö om brist på platser att vara på vilket sades vara grunden till köerna. Det gällde t ex Hyllie
IK, Lilla Torg FF och LB07. Det finns också föreningar som rapporterar att de har utrymme i sin
verksamhet för fler och att de önskar rekrytera fler barn och ungdomar.
Förslag på utvecklingsordning av befintliga grusplaner, bollfält, gräsplaner
samt tillkommande konstgräsplaner
Den samlade bilden av fotbollsplaner i Malmö som beskrivits i denna rapport är att det finns
fotbollsplaner att tillgå för föreningarna och spontaspel i Malmö som överstiger den totala
efterfrågan. Det finns också efterfrågan av fler fotbollsplaner i vissa delar i Malmö eftersom
tillgången till planer inte alltid stämmer överens med efterfrågan i tid och rum. Den samlade
bilden ger vid hand att utvecklingen av planer bör ske i relation till befolkningsutvecklingen, dvs
att behålla samma antal fotbollsplaner per 4-25 åringar som finns idag. Det behöver inte tillföras
fotbollsplaner utöver det, men lokala avvägningar bör göras i relation till stadens utveckling och
var trycket på klubbarna är som störst.
Konstgräsplanerna måste läggas om efterhand som de blir utslitna. Det ska göras på bästa
mijlömässiga sätt utifrån de material som finns på marknaden vid varje enskilt tillfälle. De
kommande åren ska Malmö stad testa olika material med mer eller mindra konstgräs och
gummigranulat.
Särskilda hänsyn måste tas till skolornas behov, både vad gäller funktionella idrottsytor på dagtid
och vad gäller ytor som används som skolgård.
Då fotbollen utövas av främst pojkar bör utveckling av fotbollsplaner sättas i in i ett större
jämställdhetsperspektiv. Samtidigt är fotbollsplaner viktiga förenings- och spontanidrottsplatser
som ger många barn- och ungdomar en möjlighet att till låg kostnad vara fysiskt aktiva oavsett
socioekonomisk status. Detta tillsammans med planering av olika geografiska områdens
utveckling i Malmö påverkar också utvecklingen av fotbollsplaner i Malmö.
Denna utredning ger med samtliga ovan perspektiv för handen nedan beskrivet förslag till
utvecklingen av fotbollsplaner i Malmö fram till 2023. De ekonomiska konsekvenserna måste
hanteras för varje projekt för sig. En del projekt kan hanteras inom det
demografikompensatoriska utrymmet. Andra projekt får hanteras inom befintlig driftbudget.
Samtidigt kan det i varje enskilt projekt föras dialog med föreningslivet och andra förvaltningar
som berörs om samfinansiering.
Pågående arbeten
Lindängens idrottsplats: anläggande av ny konstgräsplan utan granulat på befintlig grusplan
(medför ej fler speltimmar, dock ökad kvalitet)
Hyllie idrottsplats: pågående utredning om anläggande av ny fotbollsplan inom idrottsplatsen, t
ex genom att utveckla bollfältet med nytt material. (medför fler speltimmar).
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Möjlig turordning 2020-2022.
2020/2021
Malmö stadion plan 10: byte av befintligt utslitet konstgräs till nytt konstgräs med granulat. I
samarbete med MFF (medför ej fler speltimmar). Samfinansiering med MFF diskuteras. Innebär
tillkommande hyra som ersätter hyra för befintlig plan.
Rosengårds Norra idrottsplats: Byte av befintligt utslitet konstgräs till konstgräs med Biofill,
enligt Malmö stads handlingsplan för utfasning av konstgräsplaner (medför fler speltimmar).
Innebär tillkommande hyra som ersätter hyra för befintlig plan.

2021
Sorgenfri idrottsplats: Byte av befintligt oönskat konstgräs med granulat (på skolgård) till
konstgräs utan granulat. (medför ej fler speltimmar). Samfinasiering med
grundskoleförvaltningen krävs. Innebär mindre tillkommande hyra som ersätter hyra för befintlig
plan.
Mellanhedens och Bäckagårds idrottsplatser: utredning om behov av omläggning av
konstgräsplaner och till vilket material. (medför ej fler speltimmar). Innebär tillkommande hyra
som ersätter hyra för befintlig plan.
Rosengårds södra idrottsplats: en hybridplan föreslås anläggas på idrottsplatsens tävlingsarena
enligt Malmö stads handlingsplan för utfasning av konstgräsplaner och för att förbättra
anläggningssituationen i östra Malmö (medför fler speltimmar). Innebär tillkommande hyra.

2022
Malmö Idrottsplats (Arenan): byte av befintligt konstgräs (uttjänt för elitlicens) till nytt
konstgräs med gummigranulat för elitfotboll (medför ej fler speltimmar). Befintligt konstgräs kan
flyttas till anna plan och användas i ca 5 år till. Innebär tillkommande hyra som ersätter hyra för
befintlig plan.
Någon av Mellanhedens, Bäckagårds, Lindängens, Mariedals eller Oxievångs
idrottsplatser: Byte av konstgräs mot det konstgräs som tas bort från Malmö IP. De kvarvarande
fyra utreds om behov av omlägging.(medför ej fler speltimmar). Innebär mindre tillkommande
hyra som ersätter hyra för befintlig plan.
Klagshams idrottsplats: anlägga en hybridplan eller en konstgräsplan utan gummigranulat på
delar av befintligt bollfält på idrottsplatsen (medför fler speltimmar). Utvecklar idrottsplatsen och
minskar transporter då fotboll kan spelas under längre säsong i Klagshamn. Innebär
tillkommande hyra.
Malmö IP: En 7-spelsplan ska utvecklas på idrottsplatsen med koppling till byggande av en ny
förskola. Planen beräknas vara klar tidigast 2022. (medför fler speltimmar). Planen finansieras till
största delen av Parkering Malmö enligt avtal.
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Övrig pågående planering
Stadionområdet
-

-

Multihall: Inom utvecklingsarbetet avseende stadionområdet utifrån det fastställda
planprogrammet ingår att utveckla en multihall (idrottshall) med storlek av en
fotbollsplan. En sådan multihall kan tidigast stå klar till 2025-2026. (medför fler
speltimmar)
Plan 7 och Stadion
MFF har för avsikt att medverka vid och ta ett finsiellt åtagande i utveckling av plan 7 och
fotbollsplanen på Stadion. Dessa fotbollsplaner önskas då läggas om till
hybridfotbollsplaner. Det kan göras under 2021. (medför fler speltimmar)

Rosengårds Norra IP/Limhamns IP. I samband med att konstgräsmattan på Malmö IP byts
ut under 2025 föreslås den gamla konstgräsmattan delas och anläggas dels på den befintliga 7spelsgrusplanen på Rosengårds Norra IP och dels på den befintliga 7-spelsgrusplanen på
Limhamns IP. (medför fler speltimmar). Innebär mindre tillkommande hyra.
Bulltofta IP. I arbetet med områdets fördjupade översiktsplan planeras det att idrottsplatsen,
som endast består av en grusplan, flyttas. Fritidsförvaltningen har i utredningsarbetet fört fram att
den nya planen som anläggs ska vara en hybridplan eller konstgräsplan utan granulat samt att
omklädningsrum byggs i samband med att planen anläggs. (medför ej fler speltimmar). Innebär
tillkommande hyra.
Nyhamnen. I Nyhamnens fördjupade översiktsplan inkluderas en ny fotbollsplan centralt i
området. I den fördjupade översiktsplanen anges att det ska vara enkelt att nå fotbollsplanen från
områdets grundskolor. (medför fler speltimmar). Innebär tillkommande hyra.
Utbyte av konstgräsplaner. Som redovisats i ärendet behöver de befintliga konstgräsplanerna
bytas ut efterhand. Tempot är 2-3 planer per år. Nya material måste testas efterhand. I dessa
projekt Innebär tillkommande hyra som ersätter hyra för befintlig plan.
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