Idrotts- och föreningsförvaltningen

FAQ
Vinterskötsel av konstgräsplaner 2021

Under vilken period snöröjs konstgräsplanerna?
Under januari till mars.

Snöröjs planerna alla dagar i veckan?
Nej, bara på vardagar.

Vilka planer snöröjs?

2021 är snöröjs följande planer:
•

Bergsjövallen (minskad spelyta)

•

Gröna vallen (minskad spelyta)

•

Guldheden södra (fullmått)

•

Kobben (minskad spelyta)

•

Påvelundsplan (minskad spelyta)

•

Kvibergs Park, plan 5 (fullmått)

•

Tuvevallen (fullmått)

•

Torslandavallen (minskad spelyta)

•

Sälöfjordsvallen (minskad spelyta)

•

Överåsvallen (fullmått)

•

Ruddalens idrottsområde, plan 1 Ruddalen arena (fullmått)

•

Bravida arena (fullmått)

•

Valhalla IP (fullmått)

Vilka planer snöröjs inte?

Resterande planer snöröjs inte.

Vilka planer snöröjs för elitfotbollen?
Ruddalen 1, Bravida arena och Valhalla IP.

Vem är det som snöröjer?

Idrotts- och föreningsförvaltningen ansvarar för alla planer med undantag
för Bravida arena och Valhalla IP, de ansvarar Got event för.

Varför snöröjs planerna inte under helger?

Vi har inte tillräcklig bemanning för att kunna snöröja under helger. Har du
bokat en plan kan du i mycket god tid, senast två veckor innan bokningen,
skicka in en förfrågan om att få planen snöröjd. För detta tillkommer en
tilläggstaxa vilket innebär att du betalar den faktiska kostnaden för
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helgpersonal samt maskin- och bränslekostnader.

Jag såg att ni plogade en plan i december. Varför gjorde ni det?

Om det snöar i december kan det hända att vi snöröjer för att planen ska vara
spelbar i januari.

Vissa av planerna som inte snöröjs hyrs ut under perioden januari
till mars ändå. Varför?
Det är sällan Göteborg står inför ett större vinterväder och är det ingen snö
anser vi att det onödigt att planerna står tomma/inte används. Det är av
kapacitets- och miljöskäl som vi inte kan snöröja alla planer.

Varför snöröjer ni vissa planer helt, medan snö lämnas kvar i vallar
längs kanterna på vissa av planerna?

I de flesta fall lämnar vi kvar den plogade snön inne på planen i form av vallar
utmed kanterna. Detta gör vi för att gummigranulatet som ligger på planen är
en mikroplast som är skadlig om den hamnar i naturen. Därför är det säkrare
att lämna den plogade snön inne på planen. Vissa planer kan vi snöröja helt
eftersom de har en särskild asfalterad sidoyta intill planen som kan användas
för snöupplag.

Varför har inte alla planer en asfalterad sidoyta för snöupplag?

Alla planer har tyvärr inte plats för detta. När vi planerar och bygger planer
idag så försöker vi få plats med en asfalterad sidoyta som kan användas för
snöupplag. När snön smält kan vi sopa upp granulatet som följt med snön och
lägga tillbaka det på planen. Vid många av de äldre planerna har vi inte en
sådan asfalterad sidoyta. Det är först de senaste åren som vi och övriga
landet förstått att konstgräsplanerna bidrar till spridning av mikroplaster och att
snöröjningen (då snö men också gummigranulat) flyttas från planen bidrar till
detta.

Varför lägger ni inte snövallen längst ut med kanten när det är
cirka två - tre meter kvar till plankanten?

När snön smälter så tar det med sig granulatet. För att vi ska kunna behålla
granulatet kvar på planen behöver snövallen ligga cirka två - tre meter från
plankanten.

Varför snöröjer ni inte nylagda planer?

Vi följer de rekommendationer som leverantörerna av konstgräs ger. Nylagda
konstgräsplaner bör inte snöröjas det första året då det kan skada underlaget
då marken behöver tid att sätta sig.

Hur har ni valt ut planerna som snöröjs?

Urvalsprinciper är miljöpåverkan och tillgänglighet. Göteborgs Fotbollförbund
har tillsammans med Idrotts- och föreningsförvaltningen utifrån detta valt vilka
planer som ska snöröjas.
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Varför finns det planer som inte snöröjs alls?

Att vi inte snöröjer vissa planer beror på flera olika saker, till exempel att det är
en ny plan, att den ligger i extra känsligt miljöområde eller att
rekommendationen från leverantör är att inte snöröja.

Hur vet jag om en plan är snöröjd och spelbar eller inte?

Vid de planer som finns att boka finns en färgkod som berättar om planen inte
får användas, om den är spelbar eller om det finns risk att det är snö och is på
den. Aktuell information om planernas status finns varje vardag efter klockan
14 på www.bok.goteborg.se.
Röd = planen får inte användas. Föreningens bokning avbokas automatiskt
utan kostnad.
Gul = föreningen avgör själv om planen är spelbar eller inte. Det ska
föreningen göra på plats genom att studera planens skick. För att kunna
avboka utan kostnad ska föreningen vara på plats vid planen, tända ljuset,
kolla planens skick, släcka belysningen inom 15 minuter och sen skicka ett
sms till avbokningsnumret.
Grön = planen är spelbar

Varför får vår förening inte snöröja planen själva?

På grund av risken för felaktig skötsel som kan skada planen får bara Idrottsoch föreningsförvaltningens personal får sköta planerna. Dessutom är det
viktigt att skötseln görs på rätt sätt så att granulatet inte sprids utanför planen
eftersom det bidrar till spridningen av mikroplast till miljön. Föreningar som
bryter mot detta och snöröjer själva får betala en straffavgift.

Vilka planer snöröjs vid extrem kyla eller snöfall?

Vid extrem kyla eller rikligt snöfall koncentreras snöröjning till fem planer som
väljs i samförstånd med Göteborgs Fotbollsförbund.

Jag har hört att de planer som har annat granulat än gummi,
exempelvis kork, inte ska snöröjas och att de är dåliga att spela på
vintertid. Vad beror det på?
Korken väger lite och försvinner lättare från planen vid snöröjning.
Dessa planer kan snöröjas, men bara om inga andra alternativ finns.
Korken kan också ”klumpa sig” på vintern och planerna upplevs vid kyla
ofta hårdare och halare än normalt.
Idrotts- och föreningsförvaltningen snöröjer korkplaner trots att
det inte är jättebra. Vad beror det på?

Att snöröja är tidskrävande, dyrt och sliter hårt på planen. Men en av
konstgräsets största fördelar är just att de oftast går att snöröja vilket gör det
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möjligt att spel på dem även på vintern. Vi snöröjer för att tillgodose behov hos
stadens föreningsliv.

Snöröjs de planerna som kallas sandfyllda planer?

Vi snöröjer de planerna om de är bland de tio utvalda.

Jag har hört att sandfyllda planer är hårda och hala vintertid,
stämmer det?

Många upplever att sandfyllda planer kan bli hårda och hala vid kyla. Vi
utvärderar löpande olika material utifrån aspekter som skötsel,
spelegenskaper och hållbarhet för att hitta den bästa lösningen av konstgräs
året runt.

Jag eller min förening har synpunkter på hur Idrotts- och
föreningsförvaltningen hanterar snöröjning, var ska jag vända
mig?

Idrotts- och föreningsförvaltningen vill gärna ha in era synpunkter och förslag.
Lämna era synpunkter via vårt formulär på goteborg.se
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