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Sammanfattning 
Allt fler kommuner gör om sina grusfotbollsplaner till konstgräsplaner vilket ställer nya och utökade 

krav på driftorganisationerna. Ett alternativ som skulle kunna minska dessa kostnader är att se över 

möjligheten att samverka mellan flera olika driftorganisationer för att minska resursanvändningen och 

dela tjänster. Den här studien undersöker om det finns någon miljö-och kostnadsmässig potential för 

kommunerna Solna och Sundbyberg stad att samverka om driften och underhållet av sina 

konstgräsplaner. För att göra detta har ett samverkanscenario utformats och jämförts med 

nollalternativet. De kostnads-och miljöaspekter som involveras är de som varierar mellan alternativen 

under ett vanligt år. Miljöaspekterna som undersöks är utsläpp av koldioxidekvivalenter (CO2e), 

partiklar (PM) och kväveoxider (NOx). Studien baseras på halvstrukturerade intervjuer med kultur-och 

fritidsförvaltningarna och driftansvariga, en jämförande livscykelinventering samt litteratur om 

konstgräs, samverkan och delad ekonomi. Potentialen utvärderades i en SWOT-analys som behandlar 

miljö-och kostnadsaspekter men även förutsättningarna för den praktiska omställningen och inverkan 

på samhället.  

Studien visar att det finns en miljö-och kostnadsmässig potential för samverkan genom delat ägande 

av driftmaskiner men att den är liten i förhållande till övriga verksamheten.  Det kan även tillkomma 

andra kostnader som inte togs med i beräkningarna som ökat underhåll av maskiner och 

organisationsförändringar. Skillnader i driftsvanor och kommunstorlek kan orsaka att omställningen 

blir svår och inverkan på samhället negativ. Ett alternativ till att samverka om hela driftorganisationen 

är att tillämpa ett produkttjänstsystem för att dela på resurser mellan kommuner. För att undvika 

svagheterna som identifierades i SWOT-analysen skulle produkttjänstsystemet kunna utformas att 

Solna stad hyr ut vissa maskiner till Sundbyberg stad och andra kommuner. Det skulle finnas mer 

gynnsamma förutsättningar för samverkan av hela driftorganisationerna mellan kommuner med 

liknande driftsvanor, storlek, korta avstånd samt dyr och bränslesnål utrustning. Solna och Sundbyberg 

stad rekommenderas att inte samverka hela driftorganisationerna men att undersöka möjligheterna 

att tillämpa ett produkttjänstsystem för dyra maskiner som används få gånger per år.  

 

Nyckelord: Konstgräs, drift och underhåll, samverkan, kommuner, delad ekonomi 
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Abstract  
An increasing number of gravel football pitches in Swedish municipalities have been replaced by 

artificial turf carpets. Many Swedish municipalities prefer artificial turf as the average use hours 

increases compared to both gravel and natural grass. But the annual maintenance cost for the 

municipalities increases as the requirements for maintenance change and the average use increases. 

This report examines if there is any environmental and economic potential for the Swedish 

municipalities Solna and Sundbyberg to share service for maintenance of artificial turf fields. A scenario 

for shared service was developed based on semi-structured interviews with the municipalities and 

maintenance managers and a literature review about the shared economy and artificial turf 

management. The study involves environmental and economic aspects that differ between the shared 

service scenario and business as usual scenario. The environmental aspects involved in this study are 

carbon dioxide equivalents (CO2e), particles (PM) and nitrogen oxides (NOx) emissions. A simplified life 

cycle inventory was conducted to approximate the quantities.  

The results show that there is probably a small economic and environmental potential for Solna and 

Sundbyberg to share service for managing artificial turf pitches. However, there are some aspects that 

could influence the results that are not included in the life cycle inventory. This includes the time it 

takes to adjust the maintenance organization, the increased cost for information and coordination and 

the possibility for increased cost for equipment maintenance. The potential was evaluated through an 

SWOT-analysis. It focused on the aspects of implementation and impacts on society as well as 

economic and environmental aspects. The analysis showed that there are many weaknesses that could 

influence the shared service scenario. Solna and Sundbyberg have different habits, sizes, knowledge 

and conditions that influence the possibility for shared service. For example, Solna has elite football 

and charges the users to a greater extent than Sundbyberg. The pitches have to be prioritized and as 

Solna is the larger municipality with the most influence, it is possible that the pitches in Sundbyberg 

will get less management that they do in the business as usual scenario. This in turn could decrease 

the lifespan of the artificial turf carpet and result in negative environmental and economic impact in 

the long-term perspective.  

The scenario for shared service would give more benefits for Sundbyberg than it would for Solna. As 

Sundbyberg is the smaller municipality with fewer resources, the possibility for the economy of scale 

benefits would profit them more. There are few incentives for Solna to share service with Sundbyberg. 

The conditions would be more suited for municipalities with similar habits, short distances, and more 

expensive equipment. An alternative to the shared service scenario that involves sharing of all 

resources is to lease. Solna could lease some part of the equipment to Sundbyberg and other smaller 

municipalities. Other equipment could be used by other activities in the municipalities or leased to 

other applications when they are not used by the maintenance organizations.  

Keywords: Artificial turf, maintenance, shared service, municipalities, shared economy  
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Förord 
Den här rapporten är ett examensarbete för Kungliga Tekniska högskolans avdelning för Industriell 

Ekologi, på Skolan för Arkitektur och samhällsbyggnad.  Den är utformad som en del av Simon 

Magnussons forskarstudier vid Ecoloop och Luleå Tekniska Universitet om miljö- och 

kostnadsaspekter i byggande, drift och underhåll av konstgräsplaner. Den här studien fokuserar 

på driftsfasen och undersöker potentialen för samverkan mellan kommunerna Solna och 

Sundbyberg.  

Författaren tackar alla i Solna och Sundbyberg som medverkade i intervjuerna. Stort tack även till 

handledare Simon Magnusson för vägledning och stöd och alla medarbetare på Ecoloop som kom 

med insiktsfulla tips genom arbetets gång. Handledare och examinator Monika Olsson tackas för 

hennes goda råd och stöd genom projektet. 
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1. Introduktion 
Anläggandet av konstgräsplaner i Sverige har ökat i rask takt under de senaste åren. Stockholms 

fotbollsförbund (StFF, 2015a) beskriver att det finns ca 180 planer med konstgräs i 

Stockholmsområdet och allt fler projekteras. Konstgräs har ökat nyttjandetimmarna och 

uppskattas av elit-och bredfotbollspelare som barn, ungdomar och seniorer. Det ökade intresset 

för att spela på planerna beror bland annat på att förhållandena inte varierar lika mycket med 

regn eller torka jämfört med naturgräs och grusplaner (StFF, 2015b).  

Fördelarna med konstgräs som framlyfts är bland annat att underhållskostnaderna är lägre än 

kostnaderna för att underhålla vanligt gräs (Cheng, et al., 2014) och studier från bland annat 

Holmström (2013)  och Meil och Bushi (2007) visar att konstgräsplaner medför mindre belastning 

på miljön än vanligt gräs ur ett längre tidsperspektiv. Användningsområdena har ökat och numera 

används konstgräs till olika platser där gräs inte kan växa eller där kostnaderna för att underhålla 

vanligt gräs är för höga (Cheng, et al., 2014). För fotbollsplaner i Stockholmsområdet har det 

framförallt varit gamla grusplaner som har fått konstgräs (Magnusson, 2015). Grusplaner behöver 

förhållandevis lite underhåll (Cårebo, 2015) men konstgräsplaner ökar intresset för både 

organiserad-och bredfotboll. Det har bidragit till att många kommuner väljer att göra om sina 

grusplaner till konstgräsplaner. Men i och med att allt fler planer som tidigare har varit grusplaner 

har fått konstgräs som underlag har kostnaderna för drift-och underhållsprocessen ökat 

(Magnusson, 2015). 

 Eftersom allt fler planer görs om till konstgräs ställs det nya krav på drift-och underhållsprocessen 

för att spelegenskaperna ska behållas.  Driften av konstgräsplanerna omfattar veckovisa och årliga 

moment som sköts manuellt och maskinellt. Underhållet är viktigt för att behålla kvalitén och öka 

livslängden på planerna.  En eftersatt plan slits snabbare och bytet av konstgräsmattan medför 

stora kostnader och miljöbelastningar (Magnusson, 2015). Konstgräsmattan ska då deponeras och 

en ny ska inskaffas, vilket medför miljöbelastningar av nedmonterandet, omhändertagandet, 

reinvesteringen och installeringen. Om drift och underhållet av konstgräsplanerna sköts enligt 

riktlinjer och entreprenörers anvisningar ökar livslängden som i sin tur medför både miljömässiga 

och ekonomiska vinster (Fleming, 2011; McLeod, 2008).  

 Eftersom kostnaderna för att underhålla planerna ökar hos kommunerna kan det vara relevant 

att se över hur driftkostnaderna skulle kunna minska (Magnusson, 2015). Ett sätt att se över hur 

kostnaderna och miljöbelastningen skulle kunna minska är att undersöka möjligheten att 

samverka kring resurser. Municipal Finance Officers Association (MFOA, 2014) menar att det 

skulle ge ekonomiska vinster vid rätt förhållanden eftersom kostnaderna för driftprocessen kan 

delas mellan flera parter. Ur ett miljöperspektiv innebär en delad ekonomi att resursförbrukningen 

kan minska vilket minskar miljöpåverkan från produktionen och avfallshanteringen av resurserna 

som används (Botsman & Rogers, 2010). Både akademi och beslutsfattare har betonat samverkans 

roll för att utforma mer hållbara organisationsstrukturer (Sharma & Kearins, 2011). Drivkraften 

bakom betoningen av samverkan som lösning för mer hållbara organisationer är att en hållbar 

utveckling inom en bransch behöver en bred förståelse och olika verktyg som kan erhållas om flera 

parter samarbetar på olika sätt (Sharma & Kearins, 2011). Den här studien undersöker 

möjligheterna för Stockholmskommunerna Solna och Sundbyberg stad att samverka om driften 

av sina konstgräsplaner och vad det skulle innebära för kostnaderna och miljön.  
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1.1 Syfte och mål 

Syftet med studien är att undersöka om det finns en ekonomisk och miljömässig potential för 

Solna och Sundbyberg stad att samverka med varandra om driften av sina konstgräsplaner.  

Mål 

 Beskriva hur drift-och underhållsprocessen ser ut i Solna och Sundbyberg baserat på 

intervjuer med kultur-och fritidsförvaltningen och driftansvariga 

 Identifiera de viktigaste miljö och-kostnadsaspekterna relaterade till driften av 

konstgräsplaner och vilka möjligheter det finns för kommunerna att samverka 

 Undersöka förutsättningarna för samverkan genom att utforma och analysera ett 

samverkansalternativ och utföra en SWOT-analys på detta  

1.2 Avgränsningar 

Eftersom syftet med studien utgår ifrån kommunens perspektiv avgränsades studien till de 
kostnads-och miljöaspekter som kommunen står för. Studien behandlar återkommande miljö och 
kostnadsaspekter som arbetskraft, materialförbrukning samt kapitalkostnader/inbäddad 
miljöpåverkan från inköp av maskiner och material enligt figur 1.  Studien behandlar kostnader 
och miljöaspekter som varierar mellan nollalternativet och ett samverkanscenario. 
Nollalternativet är den framtid som förväntas om samverkan mellan kommunerna inte sker. 
Samverkansalternativet är den samverkan som bedömdes vara möjlig enligt intervjuresultaten. 
Urvalet av miljöfrågorna som ingår i studien är baserade på Sundbyberg stads miljöpolicy och en 
semistrukturerad intervju med Solna stads Miljö- och byggnadsförvaltning. Anledningen till att 
Miljö-och byggnadsförvaltningen konsulterades var att Solna stads offentliga miljöprogram endast 
sträckte sig till 2013. Av intervjun framgick att Solna stad har haft ett miljöprogram som ett 
stadsövergripande styrdokument men att dokumentet inte kommer att ersättas och det kommer 
inte att finnas några övergripande lokala miljömål (Boström, 2015).  
 
Sundbyberg stads miljöarbete utgår från vision 2020 och kommunens klimat-och hållbarhetspolicy 
(Sundbyberg stad, 2010). Miljöfrågorna i dessa dokument kombinerades med de aspekter som 
kan variera mellan samverkansalternativet och den förväntade framtiden. De miljöaspekter som 
behandlas i studien bestämdes utifrån detta till Begränsad klimatpåverkan och Frisk luft. Giftfri 
miljö är en relevant fråga för en konstgräsplans miljöpåverkan men uteslöts eftersom det finns 
begränsade möjligheter att påverka detta genom samverkan. För att se hur samverkan skulle 
påverka målen för Begränsad klimatpåverkan och Frisk luft inkluderades de utsläpp som har störst 
inverkan på dessa mål, koldioxidekvivalenter (CO2e), partiklar (PM) och kväveoxider (NOx) 
(Miljömålen, 2012) Det som involveras för att uppskatta miljöpåverkan är utrustningen som 
används för att sköta planerna under ett vanligt år. Eftersom en del av Sundbybergs vision är att 
minska miljöpåverkan ur ett kretsloppsperspektiv inkluderas produktionen av utrustningen och 
bränslet som behövs till drift och underhållet av planerna (se mer utförlig information om 
miljöavgränsningar i Bilaga 1). Beskrivningen av hur det ser ut idag för driften av konstgräsplanerna 
och utformningen av samordningsscenariot har begränsats till ett år enligt AFF:s (Avtal för 
fastighetsförvaltning) definition av drift (Mattebo, 2007).  
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Figur 1. Illustration av studiens systemgräns 
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2. Metod 
Metoden för datainsamling utfördes i tre olika delar. En litteraturstudie, halvstrukturerade 

intervjuer samt en förenklad jämförande livscykelinventering av kostnader och miljöaspekter. 

Resultatet av dessa blev till grund för utformningen av samverkansalternativet som sammanställs 

och analyseras i en SWOT-analys. Förfarandet beskrivs närmare i undersektionerna nedan.  

Det finns flera olika sätt att utvärdera samverkan, bland annat kan processindikatorer användas 
som inlärning, förtroende, rättvisa och makt. Det går även att utvärdera samordning utifrån 
indikatorer baserade på utfall. Exempel på det är finansiella utfall och icke-finansiella prestationer 
(Provan & Sydow, 2008). Den här studien fokuserar på indikatorer för det potentiella utfallet för 
kommunernas prioriterande miljöfrågor och ekonomi. 
 

2.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudien baseras på O´Learys beskrivning (2004) och behandlar driften och underhållet av 

konstgräsplaner samt relaterad miljöpåverkan och kostnader. Ämnet har utforskats för att 

specificera syftet och för att ge bakgrundsinformation för att sätta ämnet i en större vetenskaplig 

och samhällelig kontext. För att styrka studien har teori om samordning, samverkan och delad 

ekonomi genomgåtts.  

2.2 Intervjuer 
Ytterligare information hämtas från kvalitativa halvstrukturerade interjuver med kultur-och 

fritidsförvaltningen samt driftansvariga i Solna och Sundbyberg. Intervjuerna genomfördes på 

plats hos de intervjuade och kan delas in i tre fokusfrågor, de fullständiga frågeformulären finns i 

Bilaga 2. Intervjuerna baseras på metodiken för den kvalitativa forskningsintervjun (Kvale, 1997). 

Fokusfrågor: 

1. Hur ser drift och skötsel ut idag?  

2. Ser kultur-och fritidsförvaltningarna och driftenheterna några svårigheter med driften 

och underhållet? 

3. Ser kultur-och fritidsförvaltningarna och driftenheterna någon potential för samverkan?  

Analysen av intervjuerna kan delas upp i två delar. I den del där driften beskrivs, fokusfråga ett, 

tillämpas analysmetoden meningskoncentrering. Det innebär att uttalanden från 

intervjupersonerna kortas ner att den väsentliga innebörden av det som sagts omformuleras i text. 

Den andra delen av intervjun, fokusfråga två-tre, analyserats med metoden 

meningskategorisering. Metoden går ut på att intervjuerna kodas i kategorier. Kategorierna har 

växt fram under analysens gång och har hämtats från litteratur och intervjuerna (Kvale, 1997). 

2.3 Scenarioutformning 
Utformningen av samverkansalternativet baseras på intervjuerna och vad som blir möjligt att 
samordna med hänsyn till tiden det tar att genomföra driftarbetet och åka emellan planerna. 
Samverkansalternativet kan ses som ett what-if scenario som kan beskrivas som ett utforskande 
scenario som ställer frågan vad som kan hända av en förändring (Börjesson et. al, 2005). Genom 
att titta på tiden som olika uppgifter tar, inklusive transporterna som krävs för att utföra driften 
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utformades ett alternativ för samordning som kunde upprätthålla samma driftsvanor som den 
förväntade framtiden.  
 

2.4 Livscykelinventering 
För att se hur samverkan skulle påverka miljön och kostnaderna jämfördes samverkansalternativet 
med den framtid som förväntas om ingen samordning sker, det vill säga nollalternativet. 
Skillnaderna mellan samverkansalternativet och nollalternativet identifierades med avseende på 
kostnader och miljöaspekter som kommunerna står för. De skillnaderna uppskattades i en 
förenklad jämförande livscykelinventering (Europeiska unionen, 2010). Tillvägagångssättet 
specificeras i Bilaga 1.  
 

2.5 SWOT-analys 
 Potentialen för samordning av driften och underhållet mellan Solna och Sundbyberg utvärderades 
i en SWOT-analys. Livscykelinventeringen uppskattade potentialen ur ett miljö-och 
kostnadsperspektiv. I SWOT-analysen inkluderas de praktiska förutsättningarna för omställningen 
till samverkan mellan driftorganisationerna och hur det skulle påverka samhället. Den väger 
samman den insamlade informationen från litteraturen, intervjuerna och inventeringen till 
följande kriterier: Kostnader, Miljö, Praktisk omställning och Sociala aspekter. En SWOT-analys 
utförs genom att styrkor, svagheter, möjligheter och hot av en organisationsförändring eller ny 
affärsstrategi identifieras och kategoriseras. Det kommer från engelskans Strengths, Weaknesses, 
Opportunities och Threats. Styrkor är positiva egenskaper hos organisationen som uppkommer 
eller förbättras av förändringen medan svagheter är negativa egenskaper som kan uppkomma 
eller förvärras. Möjligheter är externa trender eller liknande som talar för att förändringen kan 
lyckas medan hot är negativa externa aspekter (Maylor, 2010).  
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3. Bakgrund 
I den här sektionen av rapporten beskrivs teori om konstgräs och vad som påverkar möjligheterna 
för samverkan mellan olika kommuner. I kapitel 3.1  beskrivs hur en konstgräsplan är uppbyggd, 
hur den finansieras och vilka aspekter från driften som påverkar kostnaderna samt hur det 
påverkar miljön. Teori om samordning och samverkan introduceras i kapitel 3.2 för att ge en 
bakgrund till vilka möjligheter som finns för kommuner att samverka och vilka hinder och problem 
som kan påträffas. Det introduceras även vilka förutsättningar som kan ge en ekonomisk-och 
miljömässig potential för samverkan och delat ägande. Kapitlet beskriver även vilka 
förutsättningar som råder när samverkan och delat ägande kan ge negativa konsekvenser för 
kommunerna. Sektionen 3.2 är resultatet av litteraturstudien och ligger som grund för 
utvärderingen av förutsättningarna för den praktiska omställningen och sociala aspekterna i 
SWOT-analysen.  
 

3.1 Konstgräsets uppbyggnad  
Konstgräs består av strån med olika kemiska sammansättningar som är fastsydda i en fiberduk av 

material som latex, polypropylen eller polyester (se figur 2). Plastråna kan bland annat vara gjorda 

av nylon, polyeten eller polypropylen (KEMI, 2006). Äldre planer brukar ha strån omslutna av 

blykromat (Cheng, 2014). Det översta lagret fylls med gummigranulat och sand för att ge tyngd 

och stabilitet åt fibrerna. Sanden som används är ofta finkornig kvartssand (Holmström, 2013). 

Gummigranulatet och sanden ger en mer naturlig svikt på planen att spelegenskaperna som 

bollens rullning och studs behålls. Fyllningen av gummigranulat och sand är ofta mellan tre till sex 

cm i tjocklek beroende på konstgräsets övriga uppbyggnad. I början av 2000-talet bestod 

gummigranulatet vanligtvis av återvunna bildäck (SBR) med ursprung från den europeiska 

återvinningsindustrin.  

 

 

Figur 2. Konstgräsplanens uppbyggnad (Modifierad från Cheng,et.al., 2014) 

Andra fyllningsmaterial kan vara Etylen-propylen-dien (M-klass) (EPDM) producerat av nytillverkat 

industrigummi eller termoplastiska elastomerer (TPE) som består av nytillverkat naturgummi 

(KEMI, 2006). Genom åren har det kommit flera olika material som kan användas istället för de 

olika varianterna av gummigranulat, bland annat kokosfiber (Nilsson, et al., 2008). Det finns 

konstgräsmattor som endast behöver sand, men eftersom egenskaperna inte är anpassade för 

organiserad fotboll används de främst i näridrottsplatser för spontansport. Fiberduken kan vila på 

Plaststrån 

Granulat/sand 

Fiberduk 

Pad 
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en gummimatta som även kallas för en pad. Paden används för att minska mängden 

gummigranulat som behövs till konstgräsplanen. (KLIF, 2012a). En nytillverkad pad består ofta av 

polyuretan (PU) som har god värmegenomsläpplighet (Holmström, 2013). 

3.1.1 Drift och underhåll 

Drift av ett förvaltningsobjekt, som en konstgräsplan, involverar åtgärder som sker under ett år 

för att upprätthålla funktionen (Avtal för fastighetsförvaltningen, via Mattebo, 2007). Den 

funktion som skall upprätthållas är den för tillfället möjliga med hänsyn till slitage och 

konstgräsets, inredningens och utrustningens ålder och prestationsförmåga. Drift innefattar 

försörjningen av material, energi, bränsle och vidare som driver funktionen av anläggningen. 

Tillsynen innebär att förvaltningsobjektet observeras att avvikelser kan rapporteras. Skötsel 

omfattar åtgärderna som utförs för att vårda förvaltningsobjektet (Mattebo, 2007). Underhåll 

omfattar åtgärder som syftar till att återställa funktionen hos konstgräsplanen och är viktigt för 

att motivera användning av den, eftersom den ser mer estetisk ut men även för att motverka 

olyckor. Livslängden på en konstgräsplan kan uppskattas förbättras med 25 % vid bra skötsel och 

underhåll (SvFF, 2012).  

Behovet av underhåll varierar efter hur ofta konstgräsmattorna utnyttjas och vilka utövarna är. 

Vuxna spelare orsakar mer slitskador än vad barn och ungdomar gör. Belastningen per 

nyttjandetimme varierar med antalet nyttjare. Ibland kan det vara 60 personer som spelar på en 

bokning och ibland är det tre. Utöver de bokade timmarna tillkommer även spontanidrottare 

(Cårebo, 2015). 

Leverantörerna av konstgräset specificerar i en manual hur skötseln ska gå till.  För att garantin 

ska gälla måste det följas och dokumenteras efter varje moment. Svenska fotbollsförbundet (SvFF, 

2012) har kompletterat manualerna genom att beskriva generella riktlinjer för hur planerna ska 

skötas. Uppgifterna som ska utföras är sladdning, harvning, påfyllnad av granulat yt- och 

djuprengöring. Den mesta av arbetstiden för vaktmästarna som sköter planerna omfattar 

upplockning av skräp från planerna, lagning av mål, administrativt arbete och allmänt 

vaktmästararbete (Cårebo, 2015 & Hamrin, 2015). 

Sladdning och borstning 

Det dagliga underhållet kan vara att sladda/släpa konstgräset med en belastad mattstuv med 

fibersidan vänd mot konstgräsmattan för att se inbjudande ut och för att fördela ut granulatet. 

Borstningen bör ske en-två gånger i veckan beroende på nyttjandegraden. Unisport (u.d) menar 

att sladdningen kan genomföras var 7-10 dag. Borstningen görs med en bredare borste som 

används för att fördela granulatet jämt. Borstningen får inte ske när det är blött eftersom 

gummigranulatet rivs upp till ytan. (SvFF, 2012) Det genomförs genom att en traktor med en 

borste framför eller bakom borstar igenom planen (Unisport, u.d). 

Det är fördelaktigt att variera körmönstren för att motverka att stråna lägger sig ned. När maskiner 

används på planen bör de uppfylla leverantörernas krav på rekommenderat däckstryck, ha släta 

däck och rekommenderat max axeltryck. (SvFF, 2012) Ett alternativ till att sladda är att vända upp 

och ner på konstgräsmattan för att sedan vända tillbaka den att granulatet kommer upp och stråna 

ställer sig igen. Det är skonsammare för konstgräset (Cårebo, 2015). 
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Rengöring och Linjer/skarvar 

När det finns lövträd i närheten som sprider organiskt material kan planen rensas från löv med en 

lövblås/lövsug. Om löv, jord, gräs eller annat organiskt material får ligga kvar kan de förmultna ner 

och ge en grund för alger, mossa och gräs att växa i. Om gräs får fäste i konstgräsmattan plockas 

det lätt bort för hand medan alger och mossa kräver bekämpningsmedel. Skräp som snus, 

tuggummi, papper etc. bör föras bort via rengöring varje dag. Tuggummi släpper lättare om 

kylspray används. För större rengöringar används vanligtvis en roterande borste med uppsamlare 

som är dragen eller kopplad till en traktor.  Ibland behöver planen tvättas med en djuprengörare. 

Då borstas ytan från damm, hår och smutspartiklar djupt som 8-10 mm ner i ytskiktet. Partiklarna 

samlas sedan in i en behållare. Djuprengörningen tar lång tid att arbetet får delas upp i två dagar 

(Cårebo, 2015). Djuprengöringsmaskinen går även att använda på alla mattor eftersom man kan 

ställa in den efter mattans djup. Linjerna ska även kontrolleras så att linjeskarvar och mattskarvar 

inte har gått sönder. Under garantitiden ska reparationerna genomföras av leverantören (SvFF, 

2012).  

Luftning och luckring 

Konstgräsplanen måste luftas/harvas ibland så att inte spelegenskaperna försämras eller att den 

inte får försämrad vattengenomtränglighet. Viktigt att den är väl rengjord innan luftningen för att 

förhindra att skräp arbetas ner i mattan (SvFF, 2012). Unisport (u.d) rekommenderar sina 

beställare att harvningen ska ske minst en gång per halvår för att behålla planen i ett optimalt 

skick. Det genomförs genom att en gummiharv sätts på en traktor som kör igenom planen. 

Behovet av harvning varierar med nyttjandetiden.  

Det går att ställa om harven och sladdningen efter konstgräsets längd och djupet i mattan. Det 

som kan förhindra en maskin från att köras på en konstgräsmatta är skicket på planen. Om 

kontgräsmattan är sliten kan det innebära att bucklor och skadorna på mattan kan ha sönder 

utrustningen till harvningen (Hamrin, 2015);(Cårebo, 2015). 

Efterfyllning och vattning 

Straffpunkten och målgården samt andra särskilt hårt utsatta områden kan behövas borstas extra 

eller efterfyllas med gummigranulat för att behålla rätt nivå. Det är framförallt efter 

vinterperioden som behovet är som störst (Cårebo, 2015). Det beror på att skottningen har drivit 

ut granulatet mot sidorna att det som varit i mitten har flyttats ut.  Det är framförallt elitplaner 

som kan behöva vattning för att reducera risken för friktionsbrännskador. (SvFF, 2012) Det går bra 

att fylla på och fördela granulatet manuellt med en kratta (Unisport, u.d) men det finns även 

maskiner som kan utföra det arbetet (Holmström, 2013). 

Underhållning av planvärmare 

Vid anläggandet av en plan kan det installeras ett planvärmesystem. Planvärmesystemet kan 

sedan styras manuellt efter vädret och minska de återkommande drift-och underhållskostnaderna 

för snöröjning. Det behövs fortfarande snöröjning men planernas spelegenskaper förbättras. 

Snöröjningen bör ske innan planvärmen slås på för att minska uppvärmningskostnaden men även 

för att planen blir spelbar snabbare än vid bara avtining med planvärme. En ytterligare anledning 

är att körning på tjälad plan minskar risken för hjulspår i mattan (SvFF, 2012).  
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Snöröjning 

Snöröjningen kan ske på olika sätt, bland annat med traktor med skopa som bär undan snön eller 

traktor med plogblad. För att inte skada mattan bör traktorn vara rustad med 4-hjulsdrift och ha 

släta däck. Plogbladen bör ha glidskidor eller hjul för att inte kunna skära ner i mattan samt att 

den nedre kanten som ligger mot konstgräsmattan bör vara av gummi. Det kan även användas en 

traktormonterad snöslunga med glidskidor. Den sista centimetern snö kan borstas med en 

roterande borste (SvFF, 2012). Unisport (u.d) rekommenderar att snöröjningen sker med en 

minitraktor. 

Saltning 

Försaltning kan underlätta för att göra planen spelbar när vädret växlar mellan frost och tö. Det är 

viktig att användningen är godkänd av leverantören. Saltning vid – 5 grader eller lägre hjälper inte 

och det är värt att ha i åtanke att stora mängder salt kan ha en negativ påverkan på 

vattengenomsläppligheten i underbyggnaden. Det brukar ofta vara NaCl eller CaCl som är 

godkända av leverantörerna. Det är mer effektivt att använda saltlösning i blandningsförhållande 

1:6 än att använda torr salt (SvFF, 2012). 

3.1.2 Kostnader  

Konstgräsplaner som drivs av kommunala anläggningsägare finansieras av kommunstyrelsen. 

Kultur-och fritidsförvaltningarna skickar en ansökan för att anlägga och driva konstgräsplaner till 

kommunstyrelsen som avgör om projektet blir av. Kultur-och fritidsförvaltningen är även de som 

styr driftenheterna som utför drift och underhållsarbetet (Magnusson, 2015). Kultur-och 

fritidsförvaltningen har ansvar för flera olika kultur-och fritidsfrågor som bland annat idrott, bad, 

kultur, föreningar, fritidsgårdar, parklekar och bibliotek. Förvaltningen har som uppdrag att 

förvalta dessa intressen och med det även styra ekonomin för driften av konstgräsplaner 

(Siverling, 2015). Det finns flera olika kostnadsposter för en konstgräsplan ur ett livsperspektiv. Till 

den här studien kommer fokus att ligga på aspekter förknippade med driftskedet som framförallt 

omfattar Årliga icke-kapitalkostnader, men även inköp av underhållsutrustning.  

Det totala priset för en konstgräsplan ur ett livscykelperspektiv är beroende av hur ofta den 

används, hur intensivt den används samt hur underhållsvanorna ser ut. Fleming (2011)  menar att 

konstgräsplaner kan betala för sig själva efter ca fem till sju år beroende på hur ofta den bokas. 

Det förutsätter att kommunerna tar ut en taxa av lagen som använder planerna, vilket flera inte 

gör. Det finns erfarenheter som visar att överdriven användning av planen kan slita på materialet 

och göra att livstiden förminskas. Bytet av konstgrämattan är en dyr process vilket är anledningen 

till att många kommuner vill förlänga livstiden så långt som möjligt(Fleming, 2011). Det är även 

viktigt hur konstgräset underhålls eftersom ett bra underhåll av en konstgräsplan lönar sig i ett 

längre tidsperspektiv (McLeod, 2008).  

3.1.3 Miljöpåverkan 

Konstgräsplaner påverkar omgivningen lokalt och globalt på flera olika vis. El och 

bränsleförbrukning är några av dessa, utöver det tillkommer bland annat inverkan från produktion 

och avfallshantering av utrustning till driftmomenten (Magnusson, 2015). Majoriteten av 

studierna som har genomförts om konstgräs undersöker hur den lokala miljön påverkas av SBR 

som granulat. SBR innehåller framförallt förhöjda halter av zink, fenoler och PAH oljor som kan ge 

lokala miljörisker, framförallt för vattenlevande organismer (Hofstra, 2007). Av dessa ämnen är 

det framförallt zink som kan ge negativa miljöeffekter (Nilsson, et al., 2008). De flesta 
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miljöriskbedömningar som genomförts visar på att den lokala miljörisken för utlakning av 

kemikalier från SBR är liten (Magnusson, 2015). Det finns färre och mindre omfattande studier om 

spridning av kemikalier för andra granulatalternativ så det finns ett stor behov av mer omfattande 

forskning (KemI 2006).  

Det har även varit en diskussion om exponering av kemikalier via luft. Då har det framförallt 

handlat om idrottsplatser inomhus med avstängd ventilation där det har hittats höga halter av 

TVOC, VOC och PM-fraktioner för samtliga former av granulat (Dye, et al., 2006). Sett ur ett 

livscykelperspektiv orsakar produktionen av EPDM 11 gånger mer klimatpåverkan än 

däckgranulat. Motsvarande siffra för TPE var 35 gånger mer. Resultatet var liknande i 

känslighetsanalyserna och för påverkanskategorierna övergödning, försurning och marknära ozon 

(Skenhall, et. Al., 2011).  Det saknas studier som tar hänsyn till den globala miljöpåverkan från hela 

livscykeln av konstgräsplaner (Magnusson, 2015).  

Plastfibrerna kan med tiden orsaka spridning av bly när stråna nötts. Det finns andra studier som 

visar höga halter av andra tungmetaller som järn och zink i stråna, som i sin tur kan nötas och 

spridas till omgivningen. Hur stora halterna är beror på vilket material som stråna består av men 

det är framförallt äldre planer som har strån omslutna av blykromat som har förhöjda halter 

(Cheng, 2014). 

Miljöpåverkan från drift och underhållsfasen av en konstgräsplans livstid är bland annat utlakning 

av zink från gummigranulaten (Cheng, 2014). Zink är en av de mindre farliga tungmetallerna och 

berör miljömålet Giftfri miljö (Miljömål, 2012). Utöver det tillkommer energiförbrukningen från 

belysningen och eventuella uppvärmningen av planerna. Utformningen av konstgräsplaners 

uppvärmningssystem ser olika ut (Cårebo, 2015), bland annat kan värmeslingorna vara isolerade 

och oisolerade. Isolerade värmeslingor bidrar till lägre energiförbrukning(Ismail, 2013). En annan 

viktig aspekt under driftsfasen är körningen med maskiner för att upprätthålla planens egenskaper 

och tillhörande utsläpp av CO2 och luftföroreningar som NOx och PM. Förbränning av bränslen 

orsakar utsläpp av CO2 som bidrar till klimatförändringar och NOx som bidrar till övergödning, 

försurning och bildning av marknära ozon. Avgaser och slitagepartiklar orsakar även utsläpp av PM 

som påverkar hälsan. Miljömålen Begränsad klimatpåverkan och Frisk luft berörs därför av drift 

och underhållet av konstgräsplaner (Miljömål, 2012). 
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3.2 Samverkan och delad ekonomi 
De former av kommunal samverkan som finns i Svensk lagstiftning är bland annat 
kommunalförbund, gemensamma nämnder, interkommunala avtal, aktiebolag och de mer lösa 
samarbetsmodellerna som föreningar och nätverk (Montin, 2007).  Interkommunala avtal är de 
allra vanligaste utformandet för avtal mellan kommuner om samutnyttjande av resurser, utbyte 
av kompetens mm. Det kan vara civilrättsligt bindande, fria från juridisk reglering eller av mer 
informell form. Avtalsparterna måste i denna form vara eniga om ambitioner, mål och medel. 
Formen regleras inte i kommunallagen och begränsas därför av reglerna för kommunal kompetens 
och andra speciallagar som kan vara relevanta. Det anses av kommunerna själva som en önskvärd 
form men att det finns för lite utrymme för samverkan kring upphandling. Ett exempel är 
samverkan mellan Vårgårda och Herrljunga. I avtalet köper Herrljunga tjänster för vuxenutbildning 
av Vårgårda som har ansvar för hela verksamheten (Bergman, 2013). 
 
När det kommer till att utvärdera miljöbelastning är det extra viktigt att se på hanteringen av 
fysiska resurser. Shared Economy (delad ekonomi) är en relativt ny term som beskriver en 
affärsmodell som går ut på att resurser delas mellan individer eller organisationer. Fördelarna som 
framlyfts är bland annat att det kräver mindre personalkostnader och mindre påverkan på miljön 
än vad traditionellt ägandeskap gör (Botsman & Rogers, 2010). Det öppnar upp en marknad för 
resurser som tidigare inte använts fullt ut som utrymmen, maskiner eller kanske till och med tid 
(Wossow, 2014). Produkttjänstsystem är en vanlig form av detta som innebär att produkterna 
erbjuds som en tjänst istället för att säljas som en produkt. Drivkraften för att utforma en dan 
affärsmodell brukar vanligtvis vara vissa produkter som används under en kort tid av en 
användare. Det kan därför gynna en användare att hyra produkten eller tjänsten istället för att 
köpa in egen utrustning eller arbetskraft (Botsman & Rogers, 2010).  
 
Uthyrning mellan så kallad Peer-to Peertjänster ger extra inkomst för den som erbjuder 
uthyrningen. För den som hyr ger det mindre kostnader och är ett bekvämt sätt att använda en 
tjänst. Det är ofta billigare än vad det är att hyra från konventionella entreprenörer eller att köpa 
varan (Porter & Kramer, 2011). Fenomenet med delad ekonomi är en form av samverkan av 
outnyttjade resurser som tid, tjänster, utrymme eller material. Termen refererar ofta till 
fenomenet ur ett medborgarperspektiv, men samma princip förekommer inom offentliga 
förvaltningar och beskrivs då som samordning, samverkan eller delade resurser och tjänster.  
 

3.2.1 Förutsättningar och fördelar 

Det har blivit allt vanligare att kommunala organisationer samverkar inom den egna kommunen 
och med andra, exempelvis via olika aktiviteter och samverkansdagar (Lindberg, 2009). En av de 
största motiveringarna till samordning, som nämns av bland annat Agranoff och McGuire, (2001), 
Bloomfield, (2006) och Bryson (et al., 2006), är att komma över rigida strukturer i den egna 
organisationen som försvårar arbetet med att lösa problem.  Det finns flera studier som menar att 
samordning och samverkan karaktäriseras av innovativ problemlösning som ger ömsesidiga 
fördelar. De menar att samarbetet innebär att det går att komma över trösklar som rigida interna 
system och lösa ekonomiska och sociala barriärer (Dormady, 2013). Eriksson (et al., 2007) menar 
att det är grundläggande för potentialen för samordning att de involverade parterna inte 
uteslutande prioriterar sina egna mål utan är villiga att samarbeta för att få nya perspektiv och 
utveckla gemensamma arbetsmetoder.  Samverkan mellan olika kommuner öppnar även upp 
möjligheten att knyta fler kontakter med den andra organisationen som i sin tur kan ge 
förutsättningar för fler interorganisatoriska samarbeten (Ståhl, et al., 2011).  
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Dormady (2013) menar även att samverkan mellan flera olika kommuner kan förändra 
förutsättningarna för risk. Den ekonomiska risken utförs av förändringar i världsekonomin som 
kan påverka inkomsterna från skatten. Den här risken kan flyttas runt mellan organisationerna 
eller fördelas emellan dom på ett sätt som blir fördelaktigt för båda parterna. Samverkan kan även 
få parterna att utveckla sina termer för att kommunicera vilket kan öka branschens förmåga att 
kommunicera med intressenter. Andra fördelar är att det ger utbyte av erfarenheter och kunskap, 
ökad förståelse för andra aktörer, insikt om andra problemlösningsmetoder och att det öppnar 
upp för möjligheten till mer strategiska och långsiktiga hållbarhetsarbeten (Sharma & Kearns, 
2011). 
 
Att dela tjänster mellan olika kommuner kan minska kostnaderna och ge möjligheten att nyttja 
tjänster och resurser som de inte hade tillgång till tidigare. När två mindre kommuner delar 
tjänster och resurser kan det ge lägre kostnader per producerad enhet, så kallade 
stordriftsfördelar.  Ett exempel är när medlemmarna i Peterborough County Purchasing Group fick 
5-15% mindre kostnader av att utforma ett gemensamt system för upphandling av kommunala 
varor och tjänster. MFOA (2013) menar att det fungerar eftersom regionen är bättre på att få ihop 
bra anbud samtidigt som upphandlingens storlek påverkar prissättningen. Ju större 
upphandlingen är desto lägre priser per erhållen produkt/tjänst.  
 
Förutom att priset går ned innebär delat ägande att kommunerna får en ökad standardisering som 
bland annat innebär att kommunerna i större utsträckning får samma produkter.  Det i sin tur 
underlättar för samverkan av utbildningsverksamheter och minskar kostnaderna ytterligare. Ett 
annat exempel på ett lyckat interkommunalt avtal är när de kanadensiska kommunerna i Ontario, 
City of London och Municipality of Thames, delade på deponikapaciteten vilket genererade 
ekonomiska vinster för båda parterna (MFOA, 2013). Anledningen till att den större kommunen 
var intresserad av att samverka om fråga var att avtalet var en del av ett större initiativ om delade 
tjänster för ett regionalt material återhämtningsprogram. Genom att länka ihop mindre initiativ 
som avtalet med ett större lyckades den större kommunen utveckla och uppnå de större målen. 
MFOA (2013) menar att arbetet hade kunnat förbättras ytterligare om kommunerna hade 
utvecklat ett gemensamt råd för att minska risken för dispyter.  
 

3.2.2 Hinder och problematik 

Ekonomistyrningen och målen i förvaltningarna är uppsatta för att passa den egna verksamheten 

och dess ansvarsområden. Samverkan sker ofta mellan specialister från olika organisationer och 

kan ske med stöd från organisationen eller på eget initiativ av olika tjänstemän. Det blir dock ofta 

ett arbete som ligger utanför målen och budgeten för den egna förvaltningen. Det innebär att 

samverkan med andra enheter kan orsaka problem för mål-och ekonomistyrningen (Hjern, 2007). 

Andra utmaningar som försök till samverkan kan stöta på är när arbetet inte prioriteras på samma 

nivå i de olika organisationerna. Det kan bli problem ifall parterna har olika syn på avsättningen av 

tid.  

Beroendeförhållandena är ofta olika i samarbetet när det kommer till resurser eller makt. Det blir 

speciellt svårt när intressen och visioner för vad som ska utföras ser olika ut. Ett vanligt 

förhållningsätt till samverkan är att organisationen ska behålla sina egna intressen och roller 

avskilt från samarbetet. Det blir därför ofta svårt att finna en fungerande kompromiss mellan 

organisationens egna intressen och målet som motiverade samverkan. Det är inte ovanligt att 

strategin för samordning motstrider organisationens eget intresse på en eller flera punkter. Andra 
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bromsklossar som kan orsaka konflikter, eller till och med orsaka att försöket till samverkan 

avbryts, är när kommunerna har olika organisatoriska kulturer, ojämn tillgångsfördelning av 

resurser, olika erfarenheter, möjligheter, förmågor att formulera problem, föreslå lösningar eller 

utforma gemensamma agendor (Sharma & Kearns, 2011). Några genomgående problem med 

samordning mellan organisationer och institutioner är att förhandlingen och omställningen kan 

vara tidskrävande, kostsamt och kan leda till situationer som är värre än hur det var innan 

samordningen började (Dormady, 2013). 

 

Det är inte givet att samverkan mellan organisationer ger stordriftsfördelar. SKL (2005) benämner 

att stordriftsfördelar framförallt kan förväntas i frågor som inte är geografiskt beroende, som 

administration, experter, kompetent personalspecialisering och teknik. För riktigt stora 

kommuner kan stordriftsfördelarna vara små eller till och med negativa eftersom det ställer mer 

krav på information och koordination (Houlberg, 2001).  

Bland de vanligaste problemen som uppstår när olika parter försöker samverka sina verksamheter 

är när maktfördelningen är ojämlik. Det kan vara skillnader i storlek, kunskap, status och befintliga 

resurser. Andra hinder som försvårar samverkan är när det finns drivkrafter som är motstridiga till 

förändringar eller när det finns befintliga konflikter som inte är lösta. Kommunikationen kan 

påverkas av att verksamheten får mindre tid, resurser eller information som i sin tur påverkar hur 

verksamheten presterar. När omställningen innefattar fler uppgifter för personalen kan fokusen 

på kommunikation minskas vilket kan påverka arbetet negativt (Sharma & Kearns, 2011). 

Samverkan kan även hindras av rättsliga skäl som lagen om offentlig upphandling som medför 

svårigheter för kommunerna att bland annat handla från gemensamma bolag (Ds 2001:61). 
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4 Solna och Sundbyberg  
I den här sektionen av rapporten beskrivs hur drift och underhållsprocessen ser ut i Solna och 

Sundbyberg. Sektionen presenterar resultatet från fokusfråga ett, det vill säga hur drift och 

underhållsprocessen ser ut över ett år. Drift och underhållsprocessen presenteras i vardera 

kommunen och för att sedan jämföras. Planernas placering i kommunerna visas i figur 3. 

 

Figur 3. Planernas placering, där de gröna är planerna i Sundbyberg och de röda planera i Solna. Vissa punkter 
har flera planer (se Bilaga 3) 

 

 

 

 

Solna stad 

6. Råstasjön IP 

7. Råsunda IP 

8. Skytteholms IP 

9. Huvudstafältet 

 

Sundbyberg stad 

1. Rissne IP 

2. Milot (Planerad) 

3. Ursvik IP 

4. Golfängarna 

5. Sundbyberg IP 
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4.1 Solna stad 
De olika driftmomenten som listades i kapitel 3.2.1  kan genomföras på olika sätt. Uppsättningen 

av maskinerna som används brukar även kallas för maskinparken och dessa listas efter funktion i 

tabell 1. Solna stad har flera elitlag som tränar på Skytteholms IP vilket är anledningen till att de 

olika driftmomenten sker ofta där. De har tre 11-manna planer som är uppvärmda och tre som 

inte är det (Se Bilaga 3). Alla maskiner och personalen har sin bas vid Skytteholms IP, se figur 3. 

Personalen består av tre skiftarbetare och en heltidsanställd vars uppgift är att sköta om 

fotbollsplanerna. Underhållet för elit-respektive bredfotboll varierar. Alla planer sladdas en till två 

gånger i veckan och ytstädas manuellt dagligen. För elitplanerna harvas det även en gång varannan 

vecka och djuprengöring genomförs en gång i månaden, se tabell 1. 

 För bredfotbollsplanerna utförs det ingen djuprengörning eller harvning. Det beror på att 

bredfotbollsplanerna är i dant skick att de skulle förstöra maskinerna (Cårebo, 2015). Det är 

Skytteholms planer som får nytt granulat och det sker två gånger per år. Vid vinterdrift används 

ett såll där snön skopas in för att sortera ut granulatet som plogats bort med snön. Det läggs då 

tillbaka på de andra planerna och när det räcker på bredfotbollsplanerna. Grus passerar även 

genom sållet och gör att det återlagda granulatet inte får lika bra funktion som det nya granulatet 

(Cårebo, 2015). De olika driftmomenten, frekvensen och tiden det tar listas i tabell 1.  

Solna tar betalt för klubbarnas bokningar av planerna och gör det även under vintertid. Det beror 

på att de endast har vinterdrift på de uppvärmda elitplanerna och att de därför kan garantera att 

planerna blir spelbara.  Taxorna gäller för alla bokningar och varierar mellan barn och vuxna, elit 

och bredfotboll, interna eller externa klubbar, 7-eller 11 manna och sommar och vinterfotboll.  

Intäkterna blir stora att det finns ett stort incitament för kommunen att ha så många bokningar 

som det går. Planerna slits snabbare men eftersom intäkterna är stora ser Solna stad att det lönar 

sig (Siverling, 2015). 

4.2 Sundbyberg stad 
I Sundbyberg stad utgår arbetet ifrån Sundbyberg IP men de har även ett område vid Milo där de 

förvarar och växlar material mellan årstiderna. Utöver konstgräsplanerna har driftorganisationen 

även en gräsplan i Sundbyberg IP som de har hand om (se figur 3). Driften och underhållet utförs 

av sju personer som arbetar dagtid (Hamrin, 2015). Driftorganisationen prioriterar driften av 11-

manna planerna i första hand. Det dagliga arbetet går ut på att städa och undersöka näten till 

målen. Borstningen av fotbollsplanerna sker ca två gånger i veckan. Harvningen utförs vid uppstart 

på våren och vid säsongens slut på hösten. Vid vintertid plogas alla planerna med dragplog och en 

snöslunga som slungar iväg snön.  

Sundbyberg dammsuger även planen på våren med en dammsugare som fästs fast på en traktor 

för att få bort allt organiskt material från planen. De utför eller anlitar ingen djuprengöring än, 

men är nu i en process där de ser över möjligheterna (Hamrin, 2015). 

 Sundbyberg tar inte ut någon taxa för bland annat barn och ungdomsverksamhet. De tar dock 

betalt för vuxna mellan 21-65 år under sommartid. De kan inte ta betalt under vintertid eftersom 

de inte kan garantera att planerna går att spela på (Sundbyberg stad, 2014a).  
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4.3 Nuläget  
Solna och Sundbybergs drift och underhållsvanor varierar mellan kommunerna, se tabell 1. 

Sundbyberg har ungefär samma driftsvanor mellan samtliga planer i kommunen medan Solna har 

olika vanor mellan Skytteholm IP och bredfotbollsplanerna. De har även olika maskinparker för att 

utföra de olika momenten som syns i tabell 1. Båda kommunerna har SBR granulat i samtliga 

planer. Ur ett miljöperspektiv är det framförallt transporterna och maskinanvändningen som 

varierar mellan kommunerna. De har även olika intäkter från bokningarna. Solna får mer intäkter 

eftersom det tar betalt av fler grupper än vad Sundbyberg gör. De har dessutom högre priser för 

bokningarna och får intäkter av fotbollsverksamheten större delen av året vilket redovisas med 

taxorna i tabell 2.  

 

 

 

  

Funktion Nuläge 

 Solna  Sundbyberg 

Sladdning  Två ggr i veckan, á 1 h 
Utförs växlande mellan: Bil, Liten traktor 

Två ggr i veckan á 1 h 
Utförs växlande mellan:Fyra bilar 
 

Harvning Skytteholm varannan vecka á 1 h 
Utförs av: Liten traktor 

En gång om året á 1 h 
Utförs av: Liten traktor 

Djuprengöring  Skytteholm en gång i månaden, á 6 h 
Utförs av: Djuprengörare 

- 

Ytrengöring Skytteholm en gång i månaden, á 1 h 
Utförs av: Ytrengörare 

Dammsugs en gång om året, á 1 h 

Plogning Skytteholm vintertid efter behov, á ca 1 h 
Utförs växlande mellan: Liten hjullastare, 
Stor hjullastare 

Alla efter behov, ca á 1 h 
Utförs växlande mellan: Stor traktor, 
Snöslunga 

Vaktmästararbete Dagligen  
Manuellt  

Dagligen 
Manuellt 

Återfyllning av 
granulat 

Skytteholm två gånger om året, SBR 
Manuellt 

Alla planer vartannat år, SBR 
Manuellt 

Klubbar registrerade i kommunen Solna (kr/h) Sundbyberg (kr/h) 

Vuxna sommartid 

11-manna bredfotboll 615 200 

7-manna bredfotboll 310 100 

Vuxna vintertid 

11-manna bredfotboll 875 - 

7-manna bredfotboll 440 - 

 

Tabell 1. Beskrivning av Nuläget i Solna och Sundbyberg (Cårebo,2015., & Hamrin, 2015) 

Tabell 2. Taxorna som tas ut för klubbar registrerade internt: Baserat på (Sundbyberg stad, 2014a & Solna stad 2014a) 
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5 Potential för samverkan 
För att undersöka möjligheterna till samverkan kategoriserades svaren från intervjuerna. Tabell 3 

visar de problem med driften som upplevs av anläggningsägarna, driftansvariga och vad som 

påträffats i litteraturen. Kategorierna identifierades till Personal/Organisation, Upphandling, 

Utbildning, Maskiner, Städning, Vinterdrift och Slitage som beskrivs nedan.  Det största problemet 

som framkom av intervjuerna handlade framförallt om tiden som läggs på manuell städning. Det 

bedömdes dock att det är ett problem som samverkan inte kan påverka(se tabell 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemområde Källa Potential samverkan 

Personal/Organisation  X 

Priser E, L  

Sårbara D,E  

Upphandling  X 

Priser L  

Brist på standardisering S, L  

Val av material E  

Utbildning  X 

Kunskap om uppvärmning E  

Kunskap om skötsel L  

Maskiner  X 

Går sönder av gamla mattor D  

Miljöpåverkan av bränsle L  

Dyra E, D  

Städning   

Nedskräpning/skadegörelse D  

Vinterdrift   

Snöhantering D  

Energi L  

Uppvärmningen orsakar tjäle D,E  

Slitage  X 

Gräsets hållbarhet L  

Träning D  

Belastning D,L  

Återanvändning E  

Tabell 3. Resultatet av meningskategoriseringen. (Cårebo,2015., Siverling, 2015., Ejenmyr, 2015., & Hamrin, 2015)  Det 

kopplas ihop med litteraturen. Beteckningarna: L: Litteratur, D:Driftansvariga, E:Enhetschefer 
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Personal/Organisation: Siverling (2015) och Eljenmyr (2015) anser att organisationerna blir 

sårbara när personalen endast jobbar med en typ av underhåll, exempelvis underhåll av 

fotbollsplaner. De skulle hellre se att organisationerna går mot att personalen arbetar mer med 

flera olika fritidsaktiviteter, som simning och ishallar. Samverkan mellan organisationerna skulle 

fungera som ett alternativ (Dormady, 2013). 

Upphandling: Upphandlingen av konstgräs, material och utrustning är kostsam och skulle kunna 

minska vid samordnad upphandling mellan flera kommuner (MFOA, 2013).  När kommunerna 

upphandlar tjänster och material på eget håll får alla olika maskiner och konstgräsmattor vilket 

försvårar vidare samverkan och för återvinningsindustrin (Siverling, 2015). Kommunerna saknar 

vägledning vid val av material, som exempelvis de olika formerna av granulat (Siverling, 2015).  

Utbildning: Personalen skulle kunna utbildas mer om hur vinterdrift och planvärmen sköts på bäst 

sätt för att minska risken för tjäle och för att inte ha planvärmen på i onödan (Siverling, 2015). 

Samverkan skulle kunna öka kunskapsutbytet och ge förbättrade möjligheter att sköta arbetet 

(Sharma & Kearns, 2011).  

Maskiner: Maskinerna som används är kostsamma för kommunerna (Hamrin, 2015 och Cårebo, 

2015) och ger miljöpåverkan i form av bland annat utsläpp till luft. Samverkan skulle kunna minska 

resursförbrukningen och kostnaderna för utrustningen (Sharma & Kearns, 2011). 

Städning: Lagen skräpar ner bland annat på planerna. Det övriga vaktmästararbetet tar större 

delen av arbetstiden att sköta och skulle underlättas ifall lagen inte skräpade ned. Om de inte 

skräpade ned skulle det finnas mer tid till att utföra uppgifter som lagen kan klaga på om de inte 

sker, som bland annat laga mål (Hamrin, 2015; Cårebo, 2015). 

Vinterdrift: Snöhantering driver bort granulatet mot sidorna att det sedan sprids mer till 

omgivningen. Uppvärmningen orsakar tjäle som förändrar spelegenskaperna och sliter på 

konstgräsmattorna. Plogningen kräver mycket bränsle eftersom det behövs utföras ganska ofta. 

Uppvärmningen ger även en hög energiförbrukning och miljöbelastning. Granulatets spridning 

ökar även spridningen av utlakande ämnen (Cheng et al., 2014). 

Slitage: Konstgräsmattorna återanvänds av båda kommunerna till bredfotbollsplaner eller planer 

med mindre krav på spelegenskaper. Samverkan skulle kunna utöka möjligheterna att 

återanvända konstgräset. Slitaget beror bland annat på att lagen inte alltid tränar som 

driftorganisationerna rekommenderar men även på hur hårt belastad den har varit (Cårebo, 

2015). I Solna har det inneburit att det inte har gått att djuprengöra bredfotbollsplanerna (Cårebo, 

2015).   

De problemområden som samverkan kan påverka kategoriserades i följande kategorier: 

personal/organisation, upphandling, utbildning och maskiner. Av kategorierna är det framförallt 

personal och maskiner som är direkt kopplande till driften och underhållet. Upphandling och 

utbildning sätter förutsättningarna för driften och underhållet men är inte en del av den enligt 

AFF:s definition (se tabell 3). Studien fortsatte därför med att undersöka potentialen för Solna och 

Sundbyberg att samverka drift och underhållsprocessen om personal och maskiner. Utformningen 

av samverkanscenariot och nollalternativet beskrivs i kapitel 5.1 och resultatet av den förenklade 

livscykelinventeringen som kan ses som en uppskattning av miljö-och kostnadspotentialen 

presenteras i kapitel 5.2. Det utfördes även en känslighetsanalys för att undersöka 

uppskattningens känslighet för variationer som presenteras i kapitel 5.3. Samverkansalternativet 
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med resultatet av livscykelinventeringen analyserades i en SWOT-analys med litteratur-och 

intervjustudien som underlag i kapitel 5.4. 

5.1 Urval av samverkansalternativ 
För att avgöra möjligheterna för samverkan under driftsfasen uppskattades arbetstiden och 

maskintiden baserat på intervjuresultaten. Den maskinella driften av konstgräsplaner 

uppskattades förhålla sig mellan 38 -56 % av arbetstiden för Solna och 9-20 % av arbetstiden för 

Sundbyberg genom ett år (Se figur 2 i Bilaga 1). Den större delen av vaktmästarnas arbetstid läggs 

på övrigt fastighetsunderhåll, lagning av mål och skräpplock från planen. Både Hamrin (2015) och 

Cårebo (2015) betonade behovet av mer tid för att kunna genomföra driftmomenten till den 

kvalitet som driftorganisationen och spelarna önskar. På grund av att den större delen av tiden 

läggs på olika manuella uppgifter som blir svåra att påverka genom att samordna organisationerna 

bedömdes det att personaltätheten inte påverkas direkt av samverkan. 

Maskinerna används en liten del av året, se figur 3 i Bilaga 1. Solna använder maskinerna mellan 

20-30 % medan Sundbyberg använder dem mellan ca 15-30% av tiden.  Om dessa samordnades 

skulle årliga-icke- kapitalkostnader och miljöpåverkan relaterad till produktionen av maskinerna 

kunna minska. Som tabell 1 visade har kommunerna olika uppsättningar av maskiner för att sköta 

planerna. Under vinterhalvåret behövs det en snabb tillgång till traktorer och hjullastare för att 

kunna möta de bokade timmarna (Cårebo, 2015 och Hamrin, 2015). Det antogs därför att 

respektive kommun behöver ha kvar den befintliga uppsättningen av maskiner relaterade till 

vinterdrift. Det som då kvarstod är bilar, småtraktorer, djuprengörare och ytrengörare. Eftersom 

det mest skonsamma att använda på konstgräsmattor är små traktorer (Wedlund, 2015) 

utformades samverkansalternativet att dessa används för att sladda och harva planerna (se tabell 

3). Det innebär att samtliga bilar säljs och att traktorerna tar upp deras sträckor vilket innebär att 

de används ca 20 % mer än vad de gör i nollalternativet (enligt figurerna 4-5). Figurerna 4-5 baseras 

på intervjuerna och antaganden som listas i tabell 1, Bilaga 4. 
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Figur 4. Procent av tiden som de olika maskinerna används genom året i Nollalternativet. inklusive 
transporter 
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Bilarna och traktorerna går på diesel i Sundbyberg (Hamrin, 2015) och fordonen i Solna antogs gå 

på samma bränsle. Djuprengörare och ytrengörare antogs kunna ägas av båda kommunerna i 

samverkansalternativet. Det ger dock ingen stor förändring för den extra tiden som det tar att 

utföra uppgifterna enligt figur 4-5. 

 

Nollalternativet i tabell 4 visar hur den planerade framtiden ser ut. Sundbyberg planerar att hyra 

in djuprengöring från en annan kommun eller en entreprenör samtidigt som de planerar att sälja 

en personbil. För både noll-och samverkansalternativet har Sundbyberg ändrat driftvanorna att 

de har fått djuprengöring och att vinterdriften endast sker på 11-mannaplanerna. Alla övriga 

driftmoment sker lika ofta som i nuläget. Solna har inga ändringar i sina driftsvanor jämfört med 

nuläget. För samverkansalternativet genomförs alla övriga driftmoment som sladdning, harvning 

osv lika frekvent som i nollalternativet och nuläget.   
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Funktion Nollalternativ Samverkansalternativ 

 Solna  Sundbyberg Solna  Sundbyberg 

Sladdning  Utförs växlande 
mellan: Bil, Liten 
traktor 

Utförs växlande 
mellan: Tre bilar 

Delad Delad 

Harvning Utförs av: Liten 
traktor 

Utförs av: Liten 
traktor 

Delad Delad 

Djuprengöring  Utförs av: 
Djuprengörare 

Hyra in Delad Delad 

Ytrengöring Utförs av: 
Ytrengörare 

Hyra in Delad Delad 

Plogning Utförs växlande 
mellan: Liten 
hjullastare, Stor 
hjullastare 

Utförs växlande 
mellan: Stor traktor, 
Snöslunga 

Utförs växlande mellan: 
Liten hjullastare, Stor 
hjullastare 

Utförs växlande 
mellan: Stor traktor, 
Snöslunga 

Vaktmästararbete Manuellt Manuellt Manuellt Manuellt 

Granulat Manuellt Manuellt Manuellt Manuellt 

Figur 5. Procent av tiden som de olika maskinerna används genom året i Samverkansalternativet, inklusive 
transporter 

 

Tabell 4. Beskrivning av Nollalternativet och Samverkansalternativet 
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5.2 Resultatet av livscykelinventeringen  
Uppskattningen av samverkanspotentialen visar att Solna och Sundbyberg stad skulle kunna få 

ekonomiska vinster av att samordna driften av sina konstgräsplaner(se figur 6).  Resultatet i figur 

6 visar den miljömässiga inverkan från produktionen av fordonen, bränslet och transporterna 

anpassat till ett år. För kostnaderna är de återkommande årliga kostnaderna inkluderade, det vill 

säga försäkring, besiktning, service osv.  Resultatet är en uppskattning av den miljömässiga-och 

ekonomiska vinsten och förfarandet förklaras närmre i Bilaga 1 och baseras på data som listas i 

Bilaga 4-5. Hur stora vinsterna är beror på en rad faktorer som inte är specificerat, som exempelvis 

platsen där maskinerna förvaras, bränsleförbrukning, driftsvanorna, amortering, räntan och 

fordonens värde. Eftersom osäkerheterna är många har en känslighetsanalys genomförts som 

presenteras i kapitel 5.3. 

 

Det samverkansalternativet som utformades visar att koldioxid och partikelutsläppen skulle 

minska varje år med ett ton CO2e per år och 0,2 kg PM. NOx-utsläppen var redovisade i 

påverkanskategorier i källan (Leduc et al., 2010) som beräkningarna för produktionens inverkan 

baseras på. På grund av detta redovisas NOx-utsläppens inverkan från produktionen och 

transporterna för sig. NOx-utsläppen från transporterna skulle öka med 0,01 kg per år som visas i 

Bilaga 5. Samtidigt skulle det leda till en besparing från den minskade inverkan från produktionen 

av bilarna (se Bilaga 1) för övergödnings- och försurningspotentialen med 1,6 ton PO4e/år och 14,9 

SO2e/år. Uppskattningen av NOx och PM-utsläppen visade även en miljövinst och redovisas i Bilaga 

5.   Den ekonomiska vinsten av att minska de fasta utgifterna skulle utifrån detta bli 22 610 kr/år. 

De kostnads och miljöaspekter som har inkluderats i uppskattningen beskrivs närmre i Bilaga 1.  
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Figur 6.  Resultatet av livscykelinventeringen för ton CO2e, tusen kr och PM anpassat till ett år.  NOx-utsläppen från 

produktionen kunde inte anpassas till ett år och redovisas separat. 
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5.3 Känslighetsanalys 
För att undersöka hur känsligt resultatet är för förändringar kan olika enskilda parametrar testas i 

en känslighetsanalys. Eftersom data som används till underlag för samverkansalternativet till stor 

del är baserat på uppskattningar undersöks hur resultatet varierar med flera olika parametrar. I 

det här fallet kan de delas in i tre olika typer av parametrar Scenario, Interna förutsättningar och 

Externa förutsättningar. I de olika variationerna av Scenariot jämförs resultatet med hur mycket 

avståndet skulle variera om maskinerna och personalen utgick ifrån Solnas eller Sundbybergs sida. 

De Interna förutsättningarna undersöktes genom att variera bilarnas och traktorernas 

bränsleförbrukning. För de Externa förutsättningarna undersöks hur dieselprisets variationer 

skulle kunna påverka förutsättningarna för samverkan. Beskrivningen av tillvägagångsättet för 

känslighetsanalysen specificeras i Bilaga 5. Resonemang, antaganden och källor till 

känslighetsanalysen beskrivs i tabell 1 i Bilaga 5 och värdena som används beskrivs närmre i tabell 

2 i Bilaga 5. 

Känslighetsanalysen visar att det som har störst inverkan på den miljömässiga och ekonomiska 

potentialen är hur stor bränsleförbrukningen är hos traktorerna som ersätter bilarnas transporter. 

Figur 7 visar att det som skiljer sig mest från resultatet av CO2e är traktorns bränsleförbrukning 

och känslighetsanalysen för PM och NOx visar liknande resultat (se Bilaga 5). Det visar att en låg 

dieselförbrukning i traktorn ger mest miljövinster, medan en hög dieselförbrukning ger minst.  

Traktorernas bränsleförbrukning har även en stor inverkan på det ekonomiska utfallet, se figur 8. 

De ekonomiska vinsterna varierade även med hur stora de återkommande kostnaderna för bilarna 

är. Figur 8 visar även att om bilarna har höga fasta kostnader i form av försäkring osv. blir den 

ekonomiska vinsten som störst. Om det är låga fasta kostnader är den ekonomiska vinsten som 

lägst. 

 

 

 

Figur 7. Variationerna av kg CO2/år i känslighetsanalysen där positiva värden visar hur många kg som besparas 
vid försäljning av bilarna. 
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Känslighetsanalysen visade att samordning mellan dessa kommuner troligtvis skulle minska den 

miljömässiga belastningen även om scenariot, de interna eller externa förutsättningarna ändras. 

Känslighetsanalyser kan även användas för att hitta värdet på parametrarna när resultatet vänder 

från att vara en vinst till en förlust. De kritiska punkterna när resultatet vände åt motsatt håll 

identifierades i tabell 5 och förfarandet specificeras i Bilaga 5.  

 

Amortering, ränta och fordonens värde är en viktig del av kalkylen men varierar från fordon till 

fordon och har därför inte involverats i uppskattningen av den ekonomiska potentialen för 

samverkan. Det går att konstatera att det skulle styrka resultatet om en ekonomisk vinst.  

Kritiska aspekter Ekonomi 
 

Miljö  

Bränsleförbrukning Traktorn drar över 25 l/100 km, det vill 
säga ca 3 gånger mer än bilarna 
 

Traktorn drar 26,8 l/100 km, 
det vill säga 2,2 gånger mer 
bränsle 
 

Fasta kostnader De fasta kostnaderna för bilarna är under 
4000 kr/ år, det vill säga 46 % av de 
antagna återkommande kostnaderna i 
samverkanscenariot  
 

-  

Avstånd Det avståndet som ska färdas emellan 
kommunerna ökar till 16206 km/år, 11 
gånger mer  
 

Den tillagda sträckan som ska 
färdas mellan kommunerna 
ökar till 4818 km/år, det vill 
säga 3,3 gånger mer 
 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Solna bas
Sundbyberg bas

Hög diesel traktor
Låg diesel traktor

Dieselbilar hög
Dieselbilar låg

Låga fasta kostnader
Höga fasta kostnader

Dieselpris ökar 50%
Dieselpris minskar 50%

Resultat

Känslighetsanalys tkr/år

Scenario 

Sundbyberg bas 

Solna bas 

Interna förutsättningar 

Höga fasta kostnader 
Låga fasta kostnader 
Dieselbilar låg 

Dieselbilar hög 

Dieseltraktor låg 

Dieseltraktor hög 

Resultat  

Externa förutsättningar 
Dieselpris minskar 50% 

Dieselpris ökar 50 % 

Figur 8. Variationerna av den ekonomiska vinsten i tusen kronor per år i känslighetsanalysen vid försäljning 
av bilarna. 

Tabell 5. Beskrivning av de kritiska aspekterna när resultatet ändras till det motsatta 
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5.4 SWOT-analys 
SWOT – analysen i figur 9 behandlar det samverkanscenario som beskrevs i kapitel 5.1 med den 

kostnads-och miljömässiga potentialen som uppskattades i kapitel 5.2. I det här kapitlet beskrivs 

potentialen för samverkan genom att väga samman det med de praktiska förutsättningarna för en 

omställning mot samverkan och hur det skulle påverka samhället från litteratur-och 

intervjuresultaten. Potentialen för samverkan utvärderas från kriterierna: Kostnader, Miljö, 

Praktisk omställning och Sociala aspekter.  

Styrkor (S) Svagheter (W) 

 
- Utbyte av erfarenheter och kunskaper 
- Medför troligtvis stordriftsfördelar 
- Sundbyberg får djuprengöring 
- Minskar resursanvändningen  
- Outnyttjade resurser 
- Ger sannolikt en minskad 

miljöbelastning  
 

 

 
- Liten ekonomisk inverkan 
- Olika driftsvanor 
- Vinsterna fördelas olika 
- Övergången kan bli tidskrävande  
- Mer arbetstid till transporter 
- Mål-och ekonomistyrning 
- Makt och storlek 
- Information och koordination 

Möjligheter (O) Hot (T) 

 
- Branschens förmåga att kommunicera 
- Fler interorganisatoriska samarbeten  
- Fördelning av risk 

 
 

 
- Kommunallagarna  
- Bränslepriser 
- Risk för sämre drift för 

bredfotbollsplaner 

Styrkor 

Enligt konceptet shared economy kan tiden då maskinerna inte används ses som en outnyttjad 

resurs (Wossow, 2014;Botsman & Rogers, 2010). Eftersom de inte används en relativt stor del av 

året finns det stora möjligheter att dela på dem mellan kommunerna och öppna upp för att säja 

bilarna eller använda dem på annat håll i kommunerna. Ett samarbete mellan 

driftorganisationerna skulle innebära ett ökat kunskaps-och erfarenhetsutbyte (Sharma & Kearns, 

2011). Vaktmästarna som genomför driftarbetet och den styrande organisationen skulle behöva 

kommunicera oftare vilket skulle öka utbytet av kunskap och möjliggöra för nya kontakter. Det i 

sin tur kan öka parternas möjlighet till att lösa problem som kan uppkomma och att arbeta 

snabbare. En till styrka med samordning genom delat ägande är att det lutar mot att det kan 

medföra stordriftsfördelar enligt resultatet för samverkansalternativet i kapitel 5.2.  

Sundbyberg får djuprengöring vilket ökar konstgräsmattans livstid (McLeod, 2007) och kan 

medföra att intresset för att använda planerna ökar ytterligare. Men eftersom Solnas 

bredfotbollsplaner inte går att djuprengöra eller harva (Cårebo, 2015) kan det vara osäkert om 

Sundbybergs fotbollsplaner som aldrig har djuprengjorts (Hamrin, 2015) sätter stora påfrestningar 

på maskinerna. Stordriftsfördelarna skulle kunna innebära att det finns utrymme att köpa in andra 

Figur 9. SWOT-analys för samverkansalternativet.  
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maskiner till driften, som exempelvis en granulatuppsamlare eller mer effektiva och miljövänliga 

fordon. Det öppnar upp för att kunna förbättra andra delar av driften eller anställa en till på skift 

för att underlätta driften under vinterperioder. Det blir även en minskad miljöpåverkan.  

Den potentiella ekonomiska vinsten skulle kunna innebära att det går att köpa in en snabbare 

ytrengörare för att ersätta den manuella plockningen av skräp från planerna. Det skulle möjligtvis 

kunna öppna upp för en minskad personaltäthet. Det är dock osäkert när övrigt vaktmästararbete 

som tar mest arbetstid som soptömning, städning av omklädningsrummen, lagning av mål, 

administrativt arbete osv fortfarande måste utföras.  

Svagheter 

Den ekonomiska vinsten som görs av att samordna verksamheten är liten i förhållande till andra 

kostnader (Siverling, 2015), som personalkostnader exempelvis (Eljenmyr, 2015). När de styrande 

organisationerna fortfarande har varsin styrning av drift och underhåll av badhallar och ishallar 

blir den stordriftsfördel som potentiellt skulle kunna bli av försvinnande liten. Resultatet av 

scenariot är att vinsten blir 0,004 % av 2014 årsbudget för driftkostnad för anläggningar, bad och 

föreningsbidrag i Solna stad (2014) och 0,1 % av Sundbyberg stads (2014) motsvarande 

driftkostnader. Även miljövinsterna blir försvinnande små i förhållande till kommunernas övriga 

miljöpåverkan. Vinsten motsvarar 44 % av vad en genomsnittlig stockholmare orsakar inom 

Stockholmsområdet (Miljöbarometern, 215), om detta sedan jämförs med hur många det är som 

bor i kommunerna och hur mycket som de orsakar ur ett konsumtionsperspektiv blir vinsten liten.  

 En annan svaghet är att kommunerna arbetar olika. Solna stad prioriterar Skytteholm och har 
minimalt med underhåll på de övriga planerna medan Sundbyberg försöker att ha liknande drift 
för alla planerna. Solna stad tar betalt för nyttjandetimmarna vilket innebär att de får en stadig 
inkomst medan Sundbyberg inte gör det i samma utsträckning. För att ett interkommunalt avtal 
om delat ägande av resurser ska lyckas genomföras krävs det att ambitionen och målbilden delas 
av båda parterna (Bergman, 2013). Om Solna och Sundbyberg lyckas genomföra ett avtal återstår 
skillnaderna i de olika strukturerna i verksamheterna och arbetssättet. dana förutsättningar 
skapar olika förväntningar som i sin tur ger en grogrund för konflikter (Eriksson, et al., 2007). 
Sundbyberg blir av med tre bilar och Solna endast en vilket innebär att stordriftsvinsterna fördelas 
olika och ökar risken för konflikter ytterligare. Konflikterna i sin tur ökar risken för att samarbetet 
blir ineffektivt och fallerar (Sharma & Kearns, 2011).  
 
Förändringarna i organisationen kan bli tidskrävande och därmed kostsam. Det finns flera beslut 

som måste avgöras för att två organisationer ska samordna en verksamhet, bland annat ska det 

avgöras vem som ska betala vad, komma överens om rutiner, prioriteringsordning, arbetssätt, 

rapportering, kultur osv. Allt detta ska förhandlas vilken kan ta tid, speciellt när parterna har olika 

strukturer från början (Dormady, 2013). Den ökade tiden som behövs till transporter kan innebära 

att det blir lite mindre tid till det övriga arbetet. Det är osäkert exakt hur det påverkar arbetet men 

det kan innebära att vissa moment inte hinns med i stressiga situationer.  

Eftersom förvaltningarna finns kvar i samma struktur innebär en delad drift förändringar i mål-och 

ekonomistyrningen. Eftersom kommunerna har kvar sina egna mål på kultur-och fritids 

förvaltningarna behöver dessa ses över att de inte motsträvar det gemensamma målet för 

verksamheterna (Hjern, 2007). Det är politikerna i kommunstyrelsen som fattar besluten om att 

anlägga planerna vilket kan medföra problem när vissa delar av en förvaltnings verksamhet delas. 

Ett exempel är om driftorganisationen delas mellan Solna och Sundbyberg måste den andra 
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kommunen rådfrågas vid ett beslut om att anlägga en ny plan. Mål-och ekonomistyrningen måste 

anpassas efter de nya omständigheterna vilket kan innebära förändrade administrativa kostnader 

och en minskad möjlighet för kommunerna att verkställa politiska beslut om fritidsverksamheten.  

Solna är en större kommun vilket innebär att maktbalansen är ojämn. Solna har 74 273 invånare 

medan Sundbyberg har 44 663 (SCB, 2015). Utöver det har Solna elitfotboll och mer erfarenhet av 

att driva konstgräsplaner. dana förutsättningar kan medföra att den som har mer makt i form av 

kunskap och inflytande tar över agendan (Sharma & Kearns, 2011).  Prioriteringsordningen för 

vilka planer som ska få underhåll när behöver förhandlas mellan kommunerna. Det kan innebära 

försämringar i underhållet för Sundbyberg eftersom de är en mindre kommun, har mindre 

erfarenhet och därmed mindre förhandlingsutrymme. Det i sin tur skulle kunna medföra sämre 

förutsättningar för bredfotbollen i kommunen. Samverkan mellan kommuner ställer även krav på 

information och koordination. Det kan bli kostsamt beroende på hur stora de ökade transporterna 

är och hur stor del av organisationen som ändras (Houlberg, 2001). Kostnaderna för detta kan 

överträffa stordriftsfördelarna, speciellt för större kommuner. Sundbyberg är en ganska liten 

kommun men eftersom Solna är betydligt större kan det bli att det inte ger några fördelar till Solna, 

kanske till och med förluster.  

Möjligheter 

Eftersom att organisationerna arbetar tillsammans hittas nya sätt att kommunicera vilket ökar 
hela branschens möjlighet att kommunicera med intressenter (Sharma & Kearns, 2011). När 
samordning mellan olika kommuner sker ökar erfarenheten av samarbete vilket kan medföra att 
kommunerna öppnar upp för andra interorganisatoriska samarbeten och får större chans att 
lyckas med dem (Ståhl, et al., 2011). 
 
Hot 

Samordningsformen skulle falla under interkommunala avtal vilket innebär att det inte är 

problemfritt att samverka genom delat ägande (Bergman, 2013). Det är svårt att ta sig runt de 

kommunala lagarna för att kunna göra en dan här uppgörelse (Siverling, 2015) vilket tar tid och 

får en negativ inverkan på kommunens ekonomi. Bränslepriser är en till extern aspekt som kan 

påverka de ekonomiska vinsterna. Eftersom transporterna och bränsleförbrukningen genom året 

ökar så ökar känsligheten mot priset på diesel.  

SWOT-analysen visar att Svagheterna för samverkan är många. Även om samverkansalternativet 

ger miljömässiga och ekonomiska vinster är de små och kan vägas över av bland annat övergången 

och kostnaderna för ett ökat behov av information och koordination. Samverkan behöver inte ske 

genom delat ägande, utan kan ske utan att det ställer samma krav på samarbete och förhandling. 

Ett annat sätt att få fördelen av förbättrad livslängd för Sundbybergs planer och utnyttja resursen 

i form av maskiner som inte används är om Sundbyberg hyr in djuprengöringstjänsten av Solna. 

Solna skulle kunna erbjuda en produkttjänst till andra kommuner och ta betalt för det. Det gynnar 

andra kommuner som behöver den en gång per år eftersom de inte behöver köpa in egen 

utrustning (Botsman & Rogers, 2010). Solna får då in en extra inkomst och Sundbyberg och andra 

mindre kommuner får troligtvis ett billigare pris än att hyra den från en entreprenör (Porter & 

Kramer, 2011).  
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6 Diskussion 
I den här delen av rapporten diskuteras potentialen för samverkan ur flera olika aspekter. Kapitlet 

börjar med att diskutera hur antagandena och avgränsningarna har påverkat uppskattningen av 

den miljö-och kostnadsmässiga potentialen. Förutsättningarna för samverkan mellan Solna och 

Sundbyberg, miljö och kostnader, alternativa lösningar och samverkans potential under andra 

omständigheter diskuteras även. 

6.1 Avgränsningar och antaganden 

Kommunerna har olika syn på miljöarbetet och hur konstgräsplanerna ska drivas. I Solna stad är 

det frivilligt för varje nämnd att utforma miljömål men det finns inget stadsövergripande mål som 

styr åt vilket håll de vill gå. Sundbyberg har detta och det är därför som studien utgår från deras 

mål.  

Beräkningarna består av många förenklingar som kan påverka storleken på utfallet. Hur ofta de 

olika uppgifterna utförs baseras på vad driftansvariga har berättat och har beräknats vara lika 

mycket genom året. Även hur lång tid de olika momenten tar har generaliserats i beräkningarna 

och varierar ytterligare i verkligheten med exempelvis väder och skicket på konstgräsmattan. För 

beräkning av emissionerna har emissionsfaktorer används som är en förenklad metod att beräkna 

utsläpp (se Bilaga1). För att få mer exakta resultat av utsläpp från transporter bör mer avancerade 

modeller användas.   

Det har gjorts en rad antaganden om hur fördelningen av maskiner och funktion ser ut genom året 

baserat på intervjuerna (se Bilaga 5). Förutom att vanorna om vad som används till vad, hur mycket 

och hur lång tid det tar kan variera genom året lånar Solna ut djuprengöraren till andra kommuner 

emellanåt vilket inte är med i beräkningarna. Det är inte heller med att Sundbyberg har ansvar för 

en naturgräsplan som tar betydligt mer tid att underhålla. Men eftersom syftet var att ta reda på 

hur mycket tid som läggs på olika moment och hur mycket arbetstid som behövs styrker det 

slutsatsen att personalen har mycket att göra och att samverkan mellan dessa kommuner troligtvis 

inte skulle öppna upp något utrymme för att minska personalkostnaderna.  

Båda kommunerna har problem att få tiden att räcka till under vintern. Under vinterdriften är det 

viktigt att snabbt ha tillgång till utrustningen för att kunna få planerna spelbara. På grund av det 

finns det ingen möjlighet att samordna utrustningen som används till detta under vinterperioden. 

Om det skulle göras skulle det troligtvis ge ytterligare miljömässiga och ekonomiska vinster under 

förutsättning att produktion, transport och kostnaderna för övriga maskiner förhåller sig ungefär 

som för dieselbilar.  

Kostnaderna relaterade till bilarnas värde som amortering, ränta och vinsten som skulle fås av att 

bilarna säljs eller kasseras är inte med. Det beror på att det till större delen är en engångsvinst 

som kan variera från noll till flera hundra tusen. Oavsett hur stor den är skulle det troligtvis stärka 

slutsatsen att samverkan ger ekonomiska vinster. Övriga kostnadsvariationer testas i 

känslighetsanalysen som alla visar på ett positivt utfall. Men eftersom vinsterna för miljön och 

ekonomin var små är det osäkert hur organisationsförändringarna, med nya krav för information 

och koordination skulle påverka det resultatet.  

I samverkansalternativet har det antagits att det behövs åkas emellan kommunerna, fram och 

tillbaka minst en gång per dag samt att sträckan som åks är emellan de planer som de går snabbast 

att åka igenom. Hur ofta personalen behöver åka ut till planerna varierar även efter behov, 
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prioritering och tid vilket gör att det kan variera över året. I verkligheten kan transporterna variera 

mer eller mindre, men känslighetsanalysen visar att hur ofta de åker fram och tillbaka inte spelar 

stor roll för utfallet.   

Eftersom resultatet av livscykelinventeringen är baserat på många uppskattningar och antaganden 

bör det bara ses som en indikator för ett positivt utfall från de parametrar som involverades. Hur 

stora vinsterna är kan variera med upp mot 100 % mer eller mindre efter hur stor 

bränsleförbrukningen hos fordonen är och hur stora de fasta kostnaderna är (kapitel 5.3). 

Dessutom tillkommer parametrar som exempelvis ett ökat behov av service av maskinerna, 

arbetstid till ökade transporter, kostnader för organisatoriska förändringar, koordination och 

tankning. 

6.2 Förutsättningarna  

Ett stort hinder som kan motverka möjligheten till samverkan mellan Solna och Sundbyberg, men 

även andra kommuner är kommunallagarna. Solna stad har från tidigare försök kommit till 

slutsatsen att det tar för lång tid att ta sig igenom kommunallagarna om att införa interkommunala 

avtal som involverar delat ägande. Flera kommuner har försökt och dragit slutsatsen att det finns 

för lite utrymme i kommunallagarna för samverkan i upphandlingsfasen (Bergman, 2013). 

Processen att formulera avtalet kan ta lång tid som i sin tur kan bli kostsamt. Förutsättningar för 

att konceptet shared economy ska sprida sig från individnivå till kommunala verksamheter skulle 

vara mycket mer lovande om kommunallagarna anpassades för att göra det lättare att utforma 

lösningar för delat ägande.  

De olika vanorna om hur driften genomförs och hur ofta kan innebära hinder för att ett 

interkommunalt avtal mellan Solna och Sundbyberg. Exempelvis genomförs djuprengöringen en 

gång i månaden för Solna och en gång per år för Sundbyberg. Fördelningen av vem som ska betala 

hur mycket kan därför bli ett konfliktområde, dessutom behövs det bestämmas vem som 

genomför reparationerna och vem som står för vilken kostnad för löner och maskiner. Även om 

personalen samarbetar finns finansiärerna och anläggningsägarna i form av Kultur-och 

fritidsförvaltningarna kvar i samma struktur.  

Solna tar betalt för bokningarna vilket Sundbyberg inte gör i samma utsträckning. Solna har på 

grund av detta inte samma incitament att ta hänsyn till konstgräsmattans livslängd. Solna har 

mycket elitfotboll och prioriterar att sköta elitplanerna i större utsträckning än för breddfotbollen. 

Vissa uppgifter genomförs inte på Solna Stads bredfotbollsplaner medan Sundbyberg har som 

ambition att sköta alla planerna enligt SvFF:s rekommendationer. Olika syn på vad som ska 

genomföras, hur, varför och tiden som skulle läggas har resulterat i konflikter och misslyckanden 

i flera försök till samverkan mellan kommuner (Dormady, 2013; Sharma & Kearns; 2011 Houlberg, 

2001).  Eftersom verksamheten varierar mellan kommunerna är det en stor risk att även ett försök 

mellan Solna och Sundbyberg skulle resultera i konflikter eller misslyckanden.  

Som samverkansalternativet är uppbyggt kommer Sundbyberg att få de största nyttorna av ett 

samarbete. Sundbyberg behöver djuprengöring och minskar sin utrustning med kostnaderna för 

tre bilar. Solna minskar utrustningen med en bil men annars ger det inte några större vinster för 

Solna. Beroende på de återkommande kostnaderna fördelas kanske det inte blir någon vinst för 

Solna. Fördelningen av kostnaderna skulle kunna fördelas efter hur ofta som maskinerna används. 

Men eftersom Solna använder de ofta, harvar en gång varannan vecka och djuprengör en gång i 

månanden är det möjligt att de ökade kostnaderna för transporterna blir större än vinsterna av 
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att minska utrustningen med en bil. I exemplet från Ontario om delad deponikapacitet mellan City 

of London och Municipality of Thames fanns det ett incitament för den större kommunen att 

samarbeta med den mindre. För Solna som är den större kommunen är det inte fördelarna lika 

tydliga för att samverka med en mindre kommun.  

Sundbyberg som mindre kommun har ett mindre förhandlingsutrymme i förhandlingarna om ett 

interkommunalt avtal vilket innebär att deras vanor och prioriteringsordning kan förändras. 

Eftersom Solna är den större kommunen med elitfotboll finns risken att prioriteringsordningen 

och vanorna ändras att Sundbybergs planer blir underhållna på samma vis som Solnas 

bredfotbollsplaner. Det innebär att djuprengörning och harvning bara genomförs på elitplanerna 

som i sin tur ger sämre kvalitet på bredfotbollsplanerna. En dan uppgörelse skulle då kunna riskera 

att förändra förutsättningarna för vanliga invånare att få fritidsaktiviteter med kvalitet.  

De olika hindren gör att det skulle kunna bli svårt, tidskrävande och dyrt att genomföra ett avtal. 

Solna skulle få små vinster och Sundbyberg skulle få en hög risk för att få försämrat underhåll. 

Dessutom skulle det innebära demokratiska svårigheter om driftorganisationerna delar sina 

verksamheter. När en kommun vill anlägga en ny plan blir det en angelägenhet för den andra 

eftersom den delade driftorganisationen påverkas av det. Det kan medföra att det blir svårare för 

kommunstyrelserna att genomföra politiska beslut om fritidsverksamheten i kommunen.  

6.3 Miljö och Kostnader 

Även om den totala miljöpåverkan blir mindre ökar transporterna som i sin tur motverkar målen 

om minskad klimatpåverkan och frisk luft i kommunen. Produktionen av bränslet till en dieselbil 

tillsammans med förbränningen vid användandet har större miljöpåverkan än miljövinsten av att 

minska på produktionen, både sett per år och livstid. Ur ett längre tidsperspektiv blir 

miljövinsterna av ett minskat nyttjande av resurser mindre i förhållande till den återkommande 

ökningen av tillverkning och förbränning av bränsle. Miljövinsterna är känsligare än kostnaderna 

enligt de kritiska punkterna i kapitel 5.3. Om traktorerna drar mycket mer bränsle än vad som 

antagits i samverkansalternativet skulle det kunna bli en förlust.  

För att Solna och Sundbyberg ska få mer betydande vinster med ökade transporter ur ett 

miljöperspektiv behöver produktionens inverkan vara högre än för samverkansalternativet eller 

transportens och bränsleförbrukningens inverkan vara betydligt lägre än för en genomsnittlig bil 

eller liten traktor. Som det ser ut nu är miljövinsterna små men för andra kommuner med andra 

förutsättningar och maskiner kan samverkan ge mer besparingar i form av minskade utsläpp.  

Eftersom Solna inte prioriterar livslängden och troligtvis har ett övertag i förhandlingarna på grund 

av sin storlek kanske strategin kring konstgräs förändras i Sundbyberg. Sundbyberg skulle inte att 

kunna ta betalt per bokade timmar under vintertid eftersom de inte har uppvärmning men om de 

börjar ta betalt under vissa perioder kommer de att få en koppling mellan bokade timmar och 

intäkter. Det skulle kunna innebära att även de börjar överskrida de rekommenderade timmarna 

per vecka för att det ger mer intäkter. En dan utveckling skulle innebära att konstgräsmattorna 

håller under en kortare tid att de måste bytas ut mer frekvent. Det skulle vara negativt ur ett 

miljöperspektiv eftersom bytet av konstgräsmattor är ett miljöpåfrestande moment. Bytet är även 

ett dyrt moment och det är osäkert om de ökade intäkterna överväger kostnaderna. 

Samverkan kan förändra förutsättningarna för risk. Den ekonomiska risken påverkas av 

förändringar i världsekonomin vilket kan fördelas om av delat ägande. Genom att dela på 

kostnaderna minskar den ekonomiska risken för båda parterna. Framförallt för Sundbyberg som 
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minskar sitt ägande mer än Solna. Men det ökade trycket på traktorerna och djuprengöraren kan 

innebära att kostnaderna för underhållet av dessa maskiner ökar, eller till och med att livslängden 

minskar. Det beror på hur mycket belastning maskinerna klarar. Det kan även innebära att deras 

miljöpåverkan och kostnader ökar om de måste åka på reparation mer frekvent.  

Det ökade ekonomiska utrymmet innebär att det kanske går att köpa in mer effektiva eller 

miljövänliga maskiner vilket ur ett längre tidsperspektiv skulle kunna minska miljöbelastningen 

som sker i kommunerna ytterligare. Det skulle kunna innebära att kommunerna exempelvis kan 

köpa in en granulatuppsamlare som ökar återgivningen av granulat till planerna. Det är framförallt 

efter vinterdriften som granulat hamnar vid sidan av planerna. Med tanke på att det finns en risk 

att granulatet lakar ut ämnen, framförallt zink och PAH-oljor skulle det kunna innebära en 

minskning av kemikaliespridningen i närmiljön. Det skulle vara fördelaktigt för att verka för målet 

Giftfri miljö. Ett problem med detta är att det behövs plats för att samla upp snön och få tillbaka 

granulatet igen. I dagsläget har inte Solna och Sundbyberg det eftersom det har varit svårt att 

motivera det extra utrymmet till kommunstyrelsen.  

Oavsett var maskinerna förvaras kommer transporterna att öka. Det innebär att mer arbetstid 

kommer att gå till att transportera maskinerna vilket lämnar mindre tid till övriga arbetsuppgifter. 

Hur mycket arbetstid det blir beror på hur planerna prioriteras, hur driftsvanorna utvecklas och 

trafiken. Det kommer troligtvis inte ta stor del av personalens arbetsdag men skulle i vissa 

situationer innebära att mindre tid går åt det manuella underhållet. Personalen har utbildats för 

att utföra de olika maskinella uppgifterna på ett skonsamt vis för konstgräsmattorna (Hamrin, 

2015; Cårebo, 2015). När den större delen av arbetsdagen går till att sköta övrigt vaktmästararbete 

används inte dessa kunskaper. Ur ett personalperspektiv går det att resonera att den investerade 

kompentensen inte används fullt ut. 

6.4 Andra möjligheter  

Samverkan är en av många sätt att förändra kostnaderna och miljöpåverkan från driftskeendet. 

Andra saker som belysningen och elförbrukningen kan förändras med andra åtgärder. Belysningen 

kan bytas till optiskt ur som känner av hur ljust och mörkt det är. På vis lämnas inte lamporna 

tända när de inte behövs. Ett annat sätt är att förbättra uppvärmningen av planerna genom att 

utbilda personalen om hur den sköts bäst för olika slags anläggningar. För uppvärmda planer kan 

isolering av värmeslingorna vara en aktuell åtgärd för att minska energiförbrukningen. Det är dock 

en åtgärd som blir mest lämplig att genomföras när konstgräsmattan behöver bytas. Utbildning 

och bra styrning av rutiner för att få personalen att köra fordonen på det mest skonsamma sättet 

för konstgräsmattorna är en annan åtgärd som kan minska kostnaderna och förlänga livslängden 

hos planerna. 

 Att arbeta för att informera spelarna om hur man tränar på konstgräset för att inte slita ut samma 

delar lika mycket och minska nedskräpningen är åtgärder som belyser problemen som personalen 

upplever i sitt dagliga arbete. Det skulle kunna samordnas genom att utforma standardiserade 

informationskampanjer till lagen, både elit och bredfotbollslagen. Tiden som läggs på att plocka 

upp skräp från planen är något som tar mycket tid och som betonas att vara det största problemet 

av personalen. Åtgärder som riktar sig mot detta skulle därför adressera det som tar mest tid, 

påverkar miljön och orsakar kostnader i form av arbetstid som skulle kunna gå till andra 

driftmoment.  
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Kultur-och fritidsförvaltningarna anser att organisationerna blir sårbara när personalen endast 

jobbar med en typ av underhåll, exempelvis underhåll av fotbollsplaner. Båda vill se en 

organisation som samarbetar inom kommunen och att personalen ska kunna ha hand om ishallar, 

simhallar väl som fotbollsplaner. Det skulle kunna vara ett sätt att få organisationen att vara mer 

motståndskraftig mot sjukskrivningar. Att samarbeta mer internt i kommunen med personal och 

maskiner för olika syften skulle kunna vara ett sätt att ta tillvara på resurser utan att öka 

transporterna och riskera svagheterna i SWOT-analysen (figur 9).  

Det är även relevant att se över andra möjligheter som vilka uppgifter som skulle kunna skötas av 

entreprenörer. De är ofta även leverantörer av konstgräs och kan därför hålla kunskaper om hur 

det ska skötas på bäst sätt som är svårt att få in i organisationen som anläggningsägare. Tiden som 

maskinerna inte används kan annars ses som en outnyttjad resurs som kan användas till andra 

kommunala driftsorganisationer, exempelvis uthyrning till byggprojekt eller till 

bostadsrättsföreningar i närområdet. 

Andra saker som skulle kunna underlätta för driften av konstgräs ur ett miljöperspektiv är att se 

över hur driftinsatser, speltimmar och mattans livslängd förhåller sig. Solna stad har nu en strategi 

som går ut på att använda konstgräset mycket som möjligt, även fast det minskar livslängden med 

fler än 60 h speltid/ vecka. Det är relevant att se över hur det skulle se ut ekonomiskt och 

miljömässigt om strategin byttes till att de tar hänsyn till driftsgränsen för att öka konstgräsets 

livslängd.  

Kostnaden för att installera en ny matta är stor och det är inte orimligt att de förlorade intäkterna 

under det korta perspektivet skulle vägas upp av vinster i det längre perspektivet. Det är dock svårt 

att motivera detta till klubbarna. Dessutom är det svårt att säga vad en driftimme orsakar för 

slitage på konstgräsmattan. Om det är barn eller vuxna och hur många det är på planen spelar stor 

roll för hur skadat gräset blir. Ibland kan det vara tre och ibland över 60 personer på en och samma 

bokning. Även anläggandet av en konstgräsplan påverkar förutsättningarna för prestandan, 

driften och livslängden. Ett exempel är uppvärmningen som presterar olika beroende på hur den 

monterades. Vid nästa byte av konstgrämattan skulle det vara rimligt att se över möjligheten att 

byta till isolerade värmeslingor för att minska uppvärmningskostnaderna.  

6.5 Samverkanspotential 

Samverkan genom ett interkommunalt avtal för driften och underhållet är ett sätt att samordna 

mellan kommunerna. Det skulle gå att samverka kring upphandling av material och anläggning för 

att öka förhandlingsutrymmet gentemot leverantörerna och pressa ner priserna. Det skulle även 

underlätta möjligheten att samarbeta kring personal, utbildning och maskiner eftersom det skulle 

öka standardiseringen. Kompetensen som erhållits från utbildningar går även att nyttja i större 

utsträckning om personalstyrkan slås samman och blir större. Då kan utbildningssatsningarna 

riktas efter uppgifterna.  Samverkan av hela driftorganisationen ger små ekonomiska och 

miljömässiga vinster och blir svårt att genomföra med förutsättningarna som råder för Solna och 

Sundbyberg. I andra kommuner med liknande förhållanden som storlek, makt, driftsvanor och små 

avstånd skulle vinsterna och chanserna för att lyckas med avtalet öka. Att införa ett råd av experter 

och representanter som hanterar uppkomna konflikter skulle kunna öka möjligheten för att ett 

samverkansförsök ska lyckas. Det skulle underlättas om det var lättare för kommunerna att 

samordna sina upphandlingar.  
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En anledning till att vinsterna blir små är att hela förvaltningsorganisationerna finns kvar. En 

möjlighet är att se över hur hela förvaltningarna med andra verksamheter inom kultur och fritid i 

små kommuner skulle kunna samverka med sina resurser som exempelvis bibliotek, andra 

idrottsanläggningar och initiativ. Det blir då relevant att se över hur beslut ska kunna tas i 

kommunerna, att inte politiska beslut i en kommun fördröjs eller inte kan bli av på grund av att 

organisationen styrs av två beslutsfattande organ i form av kommunstyrelser. Det är även viktigt 

att maktfördelningen förhåller sig relativt jämn att förhandlingsutrymmet är i samma storlek. 

Leasing är en möjlighet som kan bortse från flera av de problem som kan uppstå när en 

organisation ska samarbeta med en annan. På så vis behålls bestämmanderätten. Det kan öppna 

upp för ett mer effektivt resursanvändande inom kommunen.  
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7 Slutsatser 

Enligt uppskattningen som genomfördes i livscykelinventeringen kan samverkan i form av ett 

interkommunalt avtal om delat ägande mellan Solna och Sundbyberg ge marginella ekonomiska 

vinster. Samverkan skulle med största sannolikhet resultera i ökade transporter som i sin tur skulle 

motverka miljömålen, samtidigt som resursanvändningen och produktionens miljöpåverkan 

minskar eftersom färre fordon används. När dessa vägdes samman visade uppskattningen att det 

även lönar sig att samverka ur ett miljöperspektiv. Det är dock osäkert hur den praktiska 

implementeringen, fördelningen av resurserna, ansvaret och vinsterna skulle påverka resultatet. 

Eftersom vinsterna var små är det osäkert om omställningen skulle vara lönsam. 

Samordning i form av delat ägande skulle kunna innebära positiva följder men med hänsyn till 

kommunernas olika storlek och driftvanor skulle det kunna innebära svårigheter vid 

implementeringen. Bland annat skulle den förändrade prioriteringsordningen över vilka planer 

som ska underhållas i första hand kunna medföra att underhållet försämras för 

bredfotbollsplanerna i Sundbyberg. Den potentiella vinsten är liten i förhållande till den totala 

budgeten och osäkerheterna är stora. Andra möjligheter till samverkan som identifierades men 

som inte har undersökts närmre är utbildning, upphandling och informationskampanjer till lagen. 

Ett alternativ som inte medför samma risker skulle kunna vara att Sundbyberg och andra 

kommuner hyr djuprengöringsmaskinen av Solna enligt ett produkttjänstsystem. Då kan 

ekonomiska fördelar fås av flera parter och resursanvändningen minska jämfört med om varje 

kommun har varsin djuprengöringsmaskin. Samtidigt ökar livslängden hos planerna i kommuner 

som Sundbyberg som inte har en djuprengörare vilket ger ytterligare miljövinster. Det skulle finnas 

mer gynnsamma förutsättningar för samverkan av hela driftorganisationerna mellan kommuner 

med liknande driftsvanor, storlek, korta avstånd samt dyr och bränslesnål utrustning.  
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8 Förslag till fortsatt arbete 
Rapporten avslutas med en lista på rekommendationer till Solna och Sundbyberg och förslag på 

fortsatt forskning. Solna och Sundbyberg får rekommendationer för hur de båda kan fortsätta för att 

hitta möjligheter att minska sina kostnader och miljöpåverkan. Förslagen på fortsatt forskning gäller 

både teknisk utveckling för konstgräs och hur kommuner kan samverka för att ta del av fördelarna med 

delad ekonomi.  

8.1 Solna och Sundbyberg 
Solna och Sundbyberg rekommenderas att utforska andra alternativ till att minska sina kostnader och 

miljöpåverkan från driften av konstgräsplanerna, som exempelvis att se över entreprenörstjänster och 

se över de egna driftsvanorna att livslängden på konstgräsmattorna ökar. Tiden som maskinerna inte 

används kan ses som en outnyttjad resurs som kan användas av andra kommunala driftsorganisationer 

eller som en produkttjänst i form av uthyrning till byggprojekt eller bostadsrättsföreningar mm.  

Sundbyberg skulle även kunna hyra in tjänsten av djuprengöring från Solna eller någon annan kommun 

för att få nyttan av ökad livslängd hos konstgräset utan att behöva behandla svagheterna som nämndes 

i denna rapport. Solna rekommenderas att undersöka förhållandet mellan driftinsatser, 

nyttjandetimmar och mattans livslängd. Om Solna minskar nyttjandetimmarna är det möjligt att 

mattans livslängd skulle öka. Ur ett längre perspektiv skulle det kunna innebära ekonomiska vinster 

eftersom att konstgräsmattorna inte behöver nyinstalleras lika ofta. Om det gamla konstgräset får 

bättre kvalitet skulle det kunna gå att harva och djuprengöra dem. Det i sin tur skulle leda till bättre 

förutsättningar för bredfotbollen i kommunen.  

8.2 Fortsatt forskning 
Samverkan 

- Det skulle vara intressant att se över hur förvaltningar i kommunala verksamheter skulle kunna 

tillämpa konceptet av delad ekonomi på större skala. Det är framförallt relevant för mindre 

kommuner i ungefär samma storlek och med liknande verksamheter. Det skulle kunna göras 

med en organisationsanalys som omfattar flera aktörer och verksamheter. För kultur-och 

fritidsförvaltningar skulle det kunna vara att se över hur mål- och styrningen mellan flera 

kommuner skulle kunna anpassas att driften och ägandet av flera fritidsverksamheter kan 

delas. Det skulle troligtvis kunna ge mer stordriftsfördelar om organisationerna i sin helhet 

samverkade.  

 

- För driften av konstgräsplaner skulle det vara relevant att se hur flera kommuner med likande 

förhållanden och korta avstånd skulle kunna samverka. Om flera kommuner driver en 

driftorganisation tillsammans skulle det kanske vara möjligt att ägandet delas emellan dem på 

ett sätt att de kan ha dyrare och mer effektiva maskiner. Det skulle kunna testas mot ett 

alternativ där entreprenörer sköter hela driften. 

 

- För att underlätta för kommuner som har förutsättningarna för det att samverka och utnyttja 

fördelarna som kommer med delad ekonomi är det relevant att se över kommunallagarna. 

Som det är nu är det en begränsad, krånglig och tidskrävande process att hantera lagarna vilket 

försvårar möjligheterna för samverkan. Det skulle vara relevant att se hur kommunallagarna 
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skulle kunna utformas att de underlättar för kommuner att samverka för att dela på resurser 

och vad det skulle kunna innebära ur ett kostnads-och miljöperspektiv.  

 

- Flera kommuner skulle kunna gå ihop och upphandla med samma krav för drift och anläggning 

av konstgräsplaner. Det skulle vara relevant att se hur det skulle påverka kostnaderna och hur 

den ökade standardiseringen skulle påverka potentialen att återvinna konstgräset.  

Konstgräs 

- Det är även relevant att undersöka hur själva anläggandet av konstgräset påverkar prestandan 

och livslängden av planen.   

 

- Det skulle även vara relevant att utveckla ett system och rekommendationer för att återvinna 

och återanvända konstgräsmattan.  

 

- Som det är nu är det svårt att återvinna konstgräs, men det skulle vara relevant för 

leverantörerna att se över hur de skulle kunna designa konstgräset för återvinning.  
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Bilaga 1  
Denna Bilaga presenterar avgränsningarna och tillvägagångsättet för uppskattningen av kostnads-

och miljöpotentialen för samverkan baserat på metodiken för den jämförande 

livscykelinventeringen. De samverkansmöjligheter som identifierades av intervjuresultaten i 

kapitel 5.1 var avgränsat till maskinparken vilket innebar att uppskattningen avgränsades till detta. 

Utrustningen som inkluderas är framförallt de större maskinerna som drar bränsle. Det betyder 

att den mindre utrustningen som harvar, borstar och krattor inte involveras. Transporterna till och 

från utvinning av råmaterial är inte med på grund av databrist (Leduc, et.al., 2010).  

För att få fram hela miljöpåverkan har ett livscykelperspektiv tillämpats för driftskedet, med 

undantag för avfallshanteringen. Avfallshanteringen antogs tas ut i miljövinster från 

återvinningsprocessen av maskinerna som används till driften. Systemagränserna som utformades 

efter intervjuresultaten illustreras i figur 1 B1.  NOx-utsläppen från produktionen av maskinerna 

var inbakad i försurnings-och övergödningspotentialen i källorna som användes. Eftersom 

Övergödning och försurning till stor del beror på andra utsläpp redovisas detta separat från 

transporterna. 

Specifika data om kostnader och bränsleförbrukning har inte varit tillgängliga eftersom det inte 
rapporteras till förvaltningarna på den detaljnivån (Siverling, 2015). Informationen finns i specifika 
fakturor som inte har varit tillgängliga i denna studie. I den mån som det har gått har 
uppskattningar från driftansvariga används men den utgår till stor del från antaganden. 
Beräkningarna i den här studien kan därför bara ses som en uppskattning av potentialen för 
samverkan.  
 
 
 

 
Figur 1 B1. Illustration av de delar av livscykeln som involveras i studien för beräkning av miljöpåverkan från drift och 
underhållet av konstgräsplaner. (Modifierad från Leduc, et al., 2010) 
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  I Kapitel 5.1  beskrivs att det är framförallt personal och maskiner som går att samverka kring i 
driftsfasen. Figur B2 visar arbetstiden som läggs på maskindrift genom året, det vill säga tiden som 
läggs på momenten som beskrevs i kapitel 3.2.1. Det visar att 38 -56 % av arbetstiden läggs på 
dessa moment för Solna och 9-20 % av arbetstiden för Sundbyberg genom ett år. Utöver det läggs 
den större delen av arbetstiden på övrigt vaktmästararbete. Det bedömdes därför att 
personaltätheten inte påverkas av samverkan. Resultatet i figur B3 visar att det finns en potential 
för samverkan med maskinerna eftersom de används mellan ca 15-30 % av tiden.  

 
Samverkansalternativet utformades att Solna och Sundbyberg deläger maskinparken. Det innebar 

att fyra personbilar drivna på diesel inte behövs längre och täcks upp av traktorer. Urvalet av vad 

som var möjligt beskrivs i kapitel 5.1. De aspekter som inkluderades listas i tabell B1. Kostnaderna 

och miljöbelastningen beräknades utifrån vad som skiljer mellan noll- och samverkansalternativet. 

Inverkan av delägandet av djuprengöraren och ytrengöraren i samverkansalternativet har antagits 

vara i samma storlek som för noll-alternativet. Ifall Sundbyberg hyr in tjänsterna av en annan aktör 

eller deläger det med Solna antas ha ungefär samma inverkan för ekonomin och miljön. Det som 

skiljer mellan alternativen är att personbilarna har sålds. Sladdningen och harvningen som 

genomfördes av dessa har täckt upp av de små traktorerna.  det som har beräknats för att avgöra 

om det finns någon potential för att samordna driften av konstgräsplanerna är de poster som 

nämns i tabell B1.  
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Figur 2 B1. Uppskattning av arbetstiden som kommer att läggas 
på den maskinella driften. Uppskattningen baseras på 

intervjuerna och har anpassats över ett år. Sundbybergs 
gräsplan och övrigt vaktmästararbete är inte inräknat 
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Figur 3 B1. Uppskattning av tiden som maskinerna kommer att 
användas genom året. I dessa inräknas användningen av 

samtliga maskiner och maskinunderhåll är inte med 

% % 
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Ekonomi 
 

Miljö 
 

+ Minskade kostnader för bränsle för 
personbilarnas nuvarande resvägar  
 

+ Minskad inbäddad miljöpåverkan för 
personbilarna 
 

+ Minskade fasta kostnader för bilarna 
 

+ Minskade transporter med bilar 
 

+ Minskade kapitalkostnader/Avskrivningar 
 

- Traktorerna ersätter bilarnas uppgifter i 
nuläget och transporterna  
 

- Bränsle för traktor för att täcka 
personbilarna (samma resvägar + transporter 
emellan) 

 

 
Uppskattningen av miljöinverkan och bränslekostnaderna beräknades med den funktionella 
enheten 100 km/år för dieselbilar. I samverkansalternativet har det antagits att det behövs åkas 
emellan kommunerna, fram och tillbaka, en gång per dag. Sträckan som läggs till emellan dessa 
har antagits vara Sundbyberg och Råsunda IP eftersom det går snabbast att åka emellan dessa 
utan att åka på motorvägen. De sträckor som täcks upp av traktorerna har även antagits vara de 
som går snabbast utan att riskera att åka på motorvägar.   
 
Tiden som de olika uppgifterna tar baserades på intervjuerna och transporterna mellan planerna 
beräknades efter avståndet i Google maps funktion ”Mina kartor”.  Beräkningen av miljöpåverkan 
utformades baserat på emissionsfaktorer och värmevärden (Naturvårdsverket, 2013) för 
respektive bränsle med 2013 års bränslemix och värden. För att kunna jämföra miljöpåverkan från 
produktionen av fordonen och bränslet med de ökade transporterna per år anpassades data från 
Leduc (et al., 2010) Utsläppen av NOx, CO2e och PM beräknades genom att bränsleförbrukning, 
avstånden, emissionsfaktorer och värmevärden multiplicerades enligt följande ekvation: 
 

Utsläpp [
𝑘𝑔

Å𝑟
] =Bränsleförbrukning [

L

100 km
] × [

10-3m3

L
] ×Avstånd [

100 𝑘𝑚

Å𝑟
] ×Värmevärde [

GJ

m3
] ×Emissionsfaktor [

kg

GJ
]  (1)   

 
Utsläppen från produktionen av bränslet anpassades efter avståndet och från Leduc (et al., 2010) 
enligt: 

Utsläpp [
𝑘𝑔

Å𝑟
] =Avstånd [

100 𝑘𝑚

Å𝑟
] × 𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝 [

kg

100 km
]    (2) 

 
För att kunna jämföra miljöpåverkan från produktionen av fordonen med de ökade transporterna 
per år anpassades data från Leduc (et al., 2010).  Data som används för transporterna och 
produktionen av fordon och bränsle listas i Bilaga 4 tillsammans med antaganden. Utsläppen från 
produktionen av bränslena gavs då av: 
 

Utsläpp [
𝑘𝑔

Å𝑟
] =Antal fordon×Avstånd [

𝑘𝑚

År
] ×Utsläpp [

𝑘𝑔

𝑓𝑜𝑟𝑑𝑜𝑟𝑛 𝑘𝑚
] (3) 

 

Tabell 1 B1. Aspekter som varierar mellan Nollalternativet och Samverkansalternativet som var grund för 

uppskattningen av samverkanspotentialen. + betyder att det väger för samverkansalternativet, medan – betyder att 

det väger emot 
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Bilaga 2 
Intervjuformuläret som användes till de halv-strukturerade intervjuerna med Kultur-och 

fritidsförvaltningarna och driftansvariga:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övergripande frågor 

Kan du börja med att beskriva hur driften av konstgräs 
ser ut i kommunen? 
 

Hur många planer har ni ansvar för? 
 

Hur stor del av er budget läggs på driften av 
konstgräs? 

Specifika frågor drift 

Hur ser personalfördelningen ut? 

Hur ser uppdelningen av driftmomenten ut? 
- Vilka uppgifter sköts av entreprenörer 

respektive kommunen? 
- Vad fungerar bra eller mindre bra? 

Vad är entreprenörernas roll? 

Hur ser en typisk arbetsdag ut för de som sköter den 
kommunala driften? 

Hur genomförs de olika driftmomenten? 

Har de som sköter planen någon utbildning om 
konstgräs? 

Vad har ni för granulat för de olika planerna? 

Hur brukar ni göra med konstgräsmattan när den 
måste bytas ut? 

Frågor om maskinparken och material  

Hur fördelas maskinparken? 

Vad har ni för maskiner och utrustning? 

Samordning drift 

Har du några tankar om hur driften och 
organisationen skulle kunna förbättras? 

Samarbetar driftenheterna något? 

Samarbetar ni något med de andra kommunerna? 
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Bilaga 3 
Fullständig lista över konstgräsplanerna i Solna och Sundbyberg  

11- manna planer konstgräs Sundbyberg Ansvarig 

Rissne IP, Sundbyberg Driftenhet 

Sundbybergs IP, Sundbyberg Driftenhet 

Ursviks IP, Sundbyberg Driftenhet 

Antal 3 

5-7 manna konstgräs Sundbyberg  

Golfängarna, Sundbyberg Driftenhet 

Hallonbergsskolan, Sundbyberg Driftenhet 

Antal 2 

Näridrottsplatser konstgräs Sundbyberg  

Rissne skola, Sundbyberg Parkförvaltningen 

Ursvik, Sundbyberg Parkförvaltningen 

Antal 2 

Projekterade  

Ängskolan (Näridrottsplats) Parkförvaltningen 

Milot, Sundbyberg (11-manna) Driftenhet 

Rissne (7-manna) Driftenhet 

Antal 1 

Total Sundbyberg  

8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11- manna planer konstgräs Solna Ansvarig 

Råstasjön, Solna Driftenhet 

Huvudstafältet Driftenhet 

Råsunda IP, Solna Driftenhet 

Skytteholms IP A, Solna (u) Driftenhet 

Skytteholms IP B, Solna (u) Driftenhet 

Skytteholms IP C, Solna (u) Driftenhet 

Bergshamra IP, Solna Bergshamra IP 

Antal 7 

5-7 manna konstgräs Solna  

Bergshamra IP, Solna Bergshamra IP 

Skytteholms IP D, Solna (uppvärmd) Driftenhet 

Antal 2 

Näridrottsplatser konstgräs Solna  

Bagartorp, Solna Parkförvaltningen 

Huvudsta, Solna Parkförvaltningen 

Ritorp, Solna Parkförvaltningen 

  

Skytteholmsparken, Solna (minipitch) Parkförvaltningen 

Tallbackaskolan, Solna Parkförvaltningen 

Antal 5 

Total Solna 14 
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Bilaga 4 
Här listas alla antaganden och värden som användes för att uppskatta hur lång tid de olika momenten 

tar och den kostnads-och miljömässiga potentialen för samverkan. Tabell 1 B4 visar de antaganden 

som gjordes baserat på intervjuerna. Figur 4-5 i kapitel 5.1 baseras på dessa antaganden. NOx-

utsläppen från de ökade transporterna redovisas även här.   

Det som förändras mellan samverkansalternativet och nollalternativet i figur 4-5 i kapitel 5.1 var tiden 

som traktorerna ytrengöring, djuprengöringen används och transporternas. Tiden som det tar genom 

året baseras på data från intervjuerna om hur ofta de olika momenten sker och hur lång tid de tar 

enligt tabell 1 i kapitel 4.3. Det antogs sedan gälla genom hela året med antagandena i tabell 1 B4 och 

beräknades i Excel. 

Tabell 1 B4. Antaganden för beräkning av tiden som maskinerna används och hur stor del av arbetstiden som går till 

maskinell drift baserat på intervjuer. Underlag till figur 2-3 i B1 och figur 4-5. 

Solna  Sundbyberg 
 

Hjullastaren används 50/50 till plogning 
 

Den stora och lilla traktorn används 
50/50 till att harva, ploga och dammsuga 

Kompaktraktorn används varannan gång till 
harvningen och sladdningen + djuprengörning 
 

Snöslungan används vid varje snöfall 

Det snöar var tredje dag mellan november-
mars 

Det snöar var tredje dag mellan 
november-mars 

Den lilla bilen används varannan gång till 
harvning och varannan gång till sladdning 
 

Lägger på en halvtimme till att ställa om 
maskinerna efter mattan till varje 
moment 

Lägger på en halvtimme per moment för att 
ställa om maskinerna efter planen 

 

7-manna tar hälften så lång tid att drifta 

Rutten tar plan för plan till och från 
Skytteholm 
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Tabell 2B4. Emissionsdata som användes för beräkningarna av den miljömässiga potentialen från transporterna i ekvation 1 

Bilaga 1. (Naturvårdsverket, 2013) 

Substans Emission faktor Enhet 

Diesel (89%)   

CO2 72,01 kg/GJ 

PM10 16,00959954 g/GJ 

PM2.5 16,00959954 g/GJ 

NOX 1,04 kg/GJ 

FAME (11%)   

NOX 0,312180234 kg/GJ 

PM10 7,610732364 g/GJ 

PM2.5 7,610732364 g/GJ 

EF bensin (95%)   

CO2 72 kg/GJ 

NOX 0,093376121 kg/GJ 

PM10 0,946067228 g/GJ 

PM2.5 0,946067228 g/GJ 

EF etanol (5%)   

NOX 0,093376121 kg/GJ 

PM10 0,946067228 g/GJ 

PM2.5 0,946067228 g/GJ 

 

Tabell 3 B4. Värmevärden som användes för beräkningarna av den miljömässiga potentialen från transporterna i ekvation 1 

B1. (Naturvårdsverket, 2013) 

Värmevärden   

Bränsle Värmevärde Enhet 

Bensin 32,78 GJ/m3 

Diesel 35,28 GJ/m3 

Etanol 21,2 GJ/m3 

FAME 33 GJ/m3 

 

Tabell 4 B4. Data som används för att beräkna inverkan av den inbäddade miljöpåverkan från bilarna och bränslet i ekvation 

2-3. Det generella avståndet per år för en dieselbil som användes för att beräkna Utsläppen från produktionen i ekvation 3 

B1 är 19 100km (Leduc et al 2010) 

Produktionsdata kg CO2e/100km g PM/100 km g PO4e/ 100 m g SO2 eq/ 100 km 

Production bil+reserv delar 2,23 0,5 2,37 22,21 

Production bensin 3,52 1,36 4,22 53,62 

Produktion diesel 3,62 1,03 3,58 36,73 

Produktion av diesel bil 
+reservdelar 

2,19 0,46 2,16 20,17 

 

 

  



VIII 
 

Bilaga 5 
Denna Bilaga redovisar de antaganden som har används för att utforma känslighetsanalysen, på vilka 

parametrar som de olika scenariona varierar och resultaten och känslighetsanalysen av NOx och PM. 

Känslighetsanalysen testade olika värden för bränsleförbrukningen, återkommande kostnader och 

dieselpris på samma förfarande som beskrivs i Bilaga 1. De olika värdena som testades visas i tabell 2 

B5. Resonemangen bakom de testade värdena visas i tabell 1 B5. Figur 1-2 B5 visar resultatet av 

känslighetsanalysen för NOx och PM- utsläppen.  Båda figurerna visar samma trend som 

känslighetsanalysen för CO2. Det testades även för vilka värden som resultatet i livscykelinventeringen  

vände till att vara en ekonomisk och miljömässig förlust, som redovisas i de kritiska punkterna i tabell 

5 kapitel 5.3. Dessa identifierades genom att de olika parametrarna i känslighetsanalysen ändrades för 

att se för vilka värden som resultatet ändrades. De parametrar som kunde ändra resultatet till det 

omvända identifierades till avstånd, bränsleförbrukning för traktorerna och de återkommande 

kostnaderna.  

 

 

 

 

 

Antaganden  Resonemang 

Miljö  

Samverkansalternativet 
Bilars förbrukning 7,7 l/100 km 
 
Dieselbil låg 
Bilars förbrukning 3 l/100 km 
 
Dieselbil Hög 
Bilarnas förbrukning 12 l/100 km 

Samverkansalternativet 
Bränsleförbrukning av median dieselbilen  
 
Låg dieselbil 
Dieselbilar med lägst förbrukning 
 
Dieselbil Hög 
Dieselbilar med högst förbrukning 
 
(Novator, 2015) 

Samverkansalternativet 
Traktorns förbrukning 12, 2 l/100 km  
 

Samverkansalternativet 
En liten medeltraktor antas dra ca 3 liter/h 
(Maskinisten, 2015), omräknas från tiden som 
sträckorna tar att åka till 12,2 l/100 km  
 
(Maskinisten, 2015) 

Kostnader  

42560 kr sparas genom att inte äga 
bilarna längre 

En medelbil kostar ca 10640 kr per år exklusive 
amortering och ränta, multipliceras med 4  
 
(Bilförsäkring, 2015) 

Dieselpris  12,65 kr / l Bensinpriser (2015) 

För övriga känslighetsanalyser har en 
50 % ökning och minskning undersökts 

 
 

Tabell 1 B5. Antaganden, källor, och resonemang till resultatet och känslighetsanalysen 
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Känslighetsanalys Bilar 
l/100 
km 

Traktorer 
l/100 km 

Avstånd 
km/år* 

Kostnader bilar 
kr/år ** 

Dieselpris 
kr 

Scenario      

Resultat 7,65 12 14,6 42 560  12,65 

Sundbybergs sida 7,65 12 19 42 560 12,65 

Solna bas 7,65 12 11 42 560 12,65 

Interna förutsättningar      

Dieselbilar låg 3 12 11 42 560 12,65 

Dieselbilar hög 12 12 11 42 560 12,65 

Låg diesel traktor 7,65 6 11 42 560 12,65 

Hög diesel traktor 7,65 18 11 42 560 12,65 

Höga fasta kostnader 7,65 12 11 63 840 12,65 

Låga fasta kostnader 7,65 12 11 21 280 12,65 

Externa förutsättningar      

Dieselpriset minskar 50 % 7,65 12 14,6 42 560  6 

Dieselpriset ökar 50 % 
 

7,65 12 14,6 42 560  19 

*Transporterna som ökar av att traktorerna används till harvning och sladdning i båda kommunerna.  
**Kostnaderna baseras på vad en medelbilägare har som återkommande kostnader i försäkring, skatt, 
besiktning, däckbyte och service  

Tabell 2 B5. Visar hur parametrarna varierar mellan de olika scenariona i känslighetsanalysen och resultatet. 
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Figur 1 B5. Beskrivning av känslighetsanalysen och resultatet av 

PM. 

 

Figur 2 B5. Känslighetsanalys för NOx utsläppen endast transporterna.   


