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Dnr NTN 2020/158

Natur- och trafiknämnden

Inriktningsbeslut om investeringsprojekt
konstgräsplaner 93102693
Förslag till beslut
1: Natur- och trafiknämnden beslutar att nytt konstgräs används i samband med
anläggning av konstgräsplaner inom projektet.
2: Natur-och trafiknämnden beslutar att grusplaner inom nämnden ansvarsområde ska
beläggas med konstgräs enligt följande ordning:
1: Gamla Allén i Saltsjö-Duvnäs
2: Lilla Björknäsvägen i Boo.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beviljade hösten 2019 en budget på 2,5 mkr för att lägga
återvunnet konstgräs på bollplaner som finns inom natur- och trafiknämndens
ansvarsområde. Nu visar det sig att tillgången till återvunnet konstgräs inte kommer ske
inom rimlig tid samtidigt som efterfrågan från boende och föreningar är fortsatt stor.
Enheten förslår därför att nytt konstgräs köps in i samband med att projektet genomförs.
På parkplaner läggs konstgräs som fylls med sand för att få en så miljövänlig produkt
som möjligt.
I den kapacitetsutredning som tagits fram av kultur och fritidsenheten har ett antal planer
lyfts fram som önskvärda att lägga konstgräs på för att öka kapaciteten för föreningslivet
och utifrån den gör de denna prioriteringsordning:
1: Gamla Allén 7-spelarplan på Sicklaön,
2: Lilla Björknäsvägen 7-spelarplan i Boo
Anläggningskostnaden för konstgräs på en grusplan är ca 250kr per kvadratmeter. Till
det tillkommer kostnad för projektledning, byggledning samt staket och kostnader för
oförutsedda markförhållanden.
Ärendet
Kommunfullmäktige beviljade hösten 2019 en budget på 2,5 mkr för att lägga
återvunnet konstgräs på bollplaner som finns inom natur- och trafiknämndens
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ansvarsområde. Det återvunna konstgräset skulle tas från kultur och fritids omläggning
av sina planer.
Nu visar det sig att tillgången till återvunnet konstgräs inte kommer ske inom rimlig tid
samtidigt som efterfrågan från boende och föreningar är fortsatt stor. Kvalitén på det
gräs som redan använts en gång är också mindre bra ur funktion och miljömässig
synvinkel.
Enheten förslår därför att nytt konstgräs köps in i samband med att projektet genomförs.
På parkplaner läggs konstgräs som fylls med sand för att få en så miljövänlig produkt
som möjligt.
I den kapacitetsutredning som tagits fram av kultur och fritidsenheten har ett antal planer
lyfts fram som önskvärda att lägga konstgräs på för att öka kapaciteten för föreningslivet
och utifrån den gör de denna prioriteringsordning:
”Gamla allén står högst upp på vår agenda eftersom det kan bli en 7-spelarplan på
Sicklaön, där vi har som störst behov. Därefter är det Lilla Björknäsvägen som nästa kan
bli en 7-spelarplan.”
Båda planerna är belagda med grus idag och vid ombyggnaden behöver de nytt stängsel
och nya mål för att uppfylla kraven för bokningsbara planer.
Ekonomiska konsekvenser
Anläggningskostnaden för konstgräs på en grusplan är ca 250kr per kvadratmeter. Till
det tillkommer kostnad för projektledning, byggledning samt staket och nya mål. Det
kan också uppstå kostnader för oförutsedda markförhållanden.
Konsekvenser för barn
Konstgräsplaner lockar fler barn att röra på sig och gynnar föreningslivet.
Handlingar i ärendet
Bilaga 1: utdrag ur kapacitetsutredning
Bilaga 2: sammanställning Gamla Allén
Bilaga 3: sammanställning Lilla Björknäsvägen
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