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1 KFN.2022.54 - Initiativärende från Sonny
Landerberg (MP) om att utreda möjligheten
att anlägga en konstgräsplan



Initiativärende 

 

Undertecknad har genom Surte fotbollsklubb, genom tidningsartiklar, genom e-post etc. etc. 

blivit uppmärksammad på att fotbollsklubben i Surte har en stor önskan av att Ale kommun  

anlägger en konstgräsplan på Surte Idrottsplats. 

 

Efter ett möte den 17:e februari 2022 med representanter för Ale Fritid och Fastighet där 

möjligheten till en framtida konstgräsplan diskuterades föreslår jag att; 

 

 

- vi ger förvaltningen inom Kultur- & Fritid i uppdrag att utreda möjligheten 

till att anlägga en konstgräsplan på Surte Idrottsplats eller annan plats i södra 

Ale som bedöms vara lämplig. 

 

 

Skepplanda 2022-02-21 

 

 

Sonny Landerberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



Flytt av konstgräsplan

Ale Kommun

2022-04-11

Flytt av konstgräs vid 
Forsvallen, Skepplanda 

 

Gabson AB har på uppdrag av Ale Kommun, sektor kultur & fritid, utfört följande 
rapport gällande flytt av konstgräsplan. 



Flytt av konstgräsplan

Ale Kommun

2022-04-11

Innehållsförteckning   

Bakgrund & omfattning av uppdrag…………………………………………… Sid 3 

Förutsättningar………………………………………………………………….  Sid 4 

Utförande ……………………………………………………………………….. Sid 5 

Ekonomi…………………………………………………………………………. Sid 7 

Summering………………………………………………………………………. Sid 8 



Flytt av konstgräsplan

Ale Kommun

2022-04-11

Bakgrund 

Ale Kommun önskar utvärdera möjligheten att flytta konstgrässystem från Forsvallen, 
Skepplanda till befintlig grusplan vid Surte IP. 

Projektansvarig hos Gabson AB för uppdraget är David Gabrielson.  

Projektansvarig hos Ale Kommun är Martin Andersson. 

Omfattning av uppdrag 

Att redogöra för möjligheten av en flytt av konstgräs, beskriva delmomenten i en flytt 
av konstgräs, lyfta fram viktiga aspekter att ”tänka på” under planering av projektet, 
samt beräkna kostnader för flytt och nytt konstgrässystem på Forsvallen. 
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2022-04-11

Förutsättningar 

Forsvallen Konstgräs 

Befintligt konstgrässystem på Forsvallen är installerat år 2013 och består utav ett 
50mm konstgräs fyllt med ca 15kg sand (10mm) och 14kg SBR granulat (26mm) per 
m2. Under konstgräset ligger en dräneringspad med tätduk som leder vatten ut mot 
dräneringsdiken längs långsidor och kortsidor. Dräneringspad i sig tillför ingen svikt/
stötupptagning till systemet. 

Den totala ytan med konstgräs är 110 x 71 m = 7810 m2. Linjering för spelplan 11-11 
är 105 X 65 m. 

Kondition på konstgräs bedöms vara mycket god och återstående livslängd bedöms 
vara minst 4-5 år förutsatt att skötsel & underhåll av konstgräset bibehålls med samma 
kvalitet framåt i tiden. Därmed anser jag att konstgräset är i tillräckligt bra kondition 
för att klara av en upptagning och åter-installation.  

Surte IP grusyta 

Vissa markarbeten och justeringsarbeten på grusytan vid Surte IP krävs för att 
förbereda ytan för konstgräs. 

Den totala ytan med konstgräs beräknas bli 106 x 64,5 m = 6837 m2. Min 
rekommendation är att försöka få till minst 2,0 m säkerhetszon mellan linjering och 
asfalt. Det ger i sådana fall att linjering för spelplan 11-11 hamnar på 102 x 60,5 m. 
Rekommendationer för seniorspel 11-11 är ett min mått av spelplan på 100 x 60 m. 

Med tanke på grusytans befintliga skick och uppbyggnad rekommenderas en liknande 
uppbyggnad som på Forsvallen med horisontell dränering. Fördelarna med en sådan 
uppbyggnad är flera: 

• Minimera grävandet i en äldre yta som är stabil. Minskar risken för framtida 
sättningar. 

• Kräver mindre uppbyggnad och bör vara ekonomiskt fördelaktigt jämfört med 
traditionell vertikal dränering i planen. 
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• Tar bort risken med en för tät grusbädd under konstgräset som gör att vatten blir 
stående. Med rätt bombering och fall (ca 0,7% från mittrygg ut mot sidor) undviks att 
vatten blir stående även vid kraftig nederbörd. 

• Möjlighet till att få kontroll över vatten som går igenom konstgräset i form av ett 
slutet dräneringssystem. 

Viktigt att tänka på när man använder en uppbyggnad med horisontell dränering och en 
tätduk ovan grusbädd är vattennivåerna i marken och att vatten inte riskerar att trycka 
på underifrån! 

Utförande 
Konstgräset på Forsvallen behöver rullas upp. Det finns ett par olika metoder beroende 
på entreprenör och deras maskinparker. Det tillvägagångssätt som jag förordar 
minimerar slitage på konstgräset och säkerställer på bästa sätt att 100% av befintligt 
konstgräs går att återanvända. Innan upprullning kan majoriteten av SBR granulatet 
borstas upp ur konstgräset och säckas (uppskattningsvis ca 80 ton). Därefter skärs 
konstgräset i 4m breda våder. En maskin rullar upp respektive våd samtidigt som 
resterande SBR granulat och sand töms ur konstgräset och säckas. Dessa säckar är då 
med blandat material sand/SBR. Konstgräs 
rullarna läggs på special pall för att enkelt 
kunna transporteras. 

K o s t n a d e n f ö r o v a n p r o c e s s , d v s . 
upptagning med fyllnadsmaterial säckat bör 
hamna på ca 330 000 SEK exkl. moms 
inkluderat påslag av mellanhand/konstgräs 
aktör. 

Tillkommer gör transport av konstgräs och 
fyllnadsmaterial från Forsvallen till Surte 
IP. Antal rullar á 4,0 m ca 28st. Vikt per 
rulle 500-1000 kg. Antal säckar ca 250st á 
ca 1000kg. 
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Den dräneringspad som ligger under konstgräset på Forsvallen bör ligga kvar och 
återanvändas i nytt konstgrässystem på Forsvallen. Om dränering av Forsvallen 
fungerar idag så betyder det att dräneringspadens funktion är intakt och fungerar. En 
flytt av dräneringspaden riskerar att skada materialet, särskilt tätskiktet om skarvarna 
är limmade vid installation. Dräneringspaden klarar ett byte av konstgräs förutsatt att 
rätt maskiner och tillvägagångssätt används vid upprullning av konstgräs.  

Åter-installation på Surte IP utförs likt normal ny-installation. Markuppbyggnad 
förutsätter ett system med horisontell dränering likt befintligt system på Forsvallen. Ny 
dräneringspad med tätskikt krävs om befintlig dräneringspad på Forsvallen ligger kvar.  

Då befintlig linjering i konstgräset från Forsvallen skall återanvändas på nya mått i 
konstgräset på Surte IP (gäller endast yttermått) krävs det en justering av installatören 
med en förminskning på både bredd och längd. Straffområden och mittcirkel behåller 
sina mått. Detta kräver en insats som är svår att sätta ett pris på beroende på hur vald 
installatör väljer att lösa problemet. Det är främst momentet med att dra ihop konstgräs 
som kan vara besvärligt, men eftersom konstgräset är tömt på fyllnadsmaterial så bör 
det gå att hantera. Entreprenör behöver välja metod för upptagning som säkerställer att 
100% av befintlig konstgräs yta kan återanvändas, även om ytan på Surte IP är mindre, 
för att kunna återanvända befintlig linjering. 

Ett normalpris för åter-installation hamnar på ca 275 000 - 300 000 SEK exkl. moms 
inklusive lim & tejp. 

Sand och SBR granulat återanvänds. Sanden kan utgöra ett problem vid åter-
installationen då den genom att inte vara torr och ren kan begrava fiber under sanden. 
Sanden blir till en gegga som lägger sig som 
ett täcke över konstgräs fiber. Dock finns 
det lyckade projekt där man har återanvänt 
sand och granulat enligt ovan. Med extra 
uppborstning och hantering vid installation 
har man lyckats att få ner sanden & SBR 
granulaten med fullgott resultat. Sanden 
kommer att med tiden hitta ner och lägga 
sig i botten av konstgräset. Överst dressas 
de säckar med ren SBR granulat från 
upptagningen.  

Ett alternativ är att köpa in ny sand (ca 102 
ton) samt komplettera SBR granulat med ca 
30 ton för att få till rena material att fylla  

6

Bild från sydvac.se

http://sydvac.se


Flytt av konstgräsplan

Ale Kommun

2022-04-11

konstgräset med. Ur ett ekonomiskt perspektiv slipper man köpa in service på städning 
av konstgräset, t.ex. Sandmaster eller liknande. Denna service kostar ca 50 000 SEK 
som man i sådana fall slipper. Ny sand ca 102 ton hamnar på ca 85 000 SEK. 
Kompletterande SBR granulat ca 30 ton hamnar på ca  80 000 SEK. 

Ekonomi 
Upptagning Forsvallen: 

 Upprullning konstgräs inkl. fyllnadsmaterial i säckar  330.000 kr 

 Transporter av konstgräs och fyllnadsmaterial till Surte IP ej prissatt 

  

Installation Surte IP: 

 Åter-installation Surte IP      300.000 kr 

  

 Eventuellt alternativ med ny sand + kompletterande SBR (165.000 kr) 

 Ny dräneringspad Surte IP      375.000 kr 

 Markarbeten, stängsel      ej prissatt 

Nytt konstgräs Forsvallen: 

 50mm konstgräs med sand & SBR granulat på befintlig                                
 dräneringspad inklusive installation    1 800 000 kr 

Totala kostnader för projektet bör hamna runtomkring 2 850 000 - 3 000 000 SEK exkl. 
moms plus markarbeten vid Surte IP samt eventuella kostnader för stängsel etc. 

OBS! Under rådande omständigheter i världen är priser på råvaror & transporter 
oerhört volatila och angivna summor är endast en indikering utifrån dagens priser! 
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Summering 
Konstgräset vid Forsvallen, Skepplanda bedöms vara i tillräckligt bra kondition för att 
klara en flytt och åter-installation vid Surte IP. Dock bör underliggande dräneringspad 
återanvändas på Forsvallen, och en likvärdig ny dräneringspad införskaffas till Surte 
IP. 

Återstående livslängd efter åter-installation bedöms vara 4-5 år förutsatt att konstgräset 
underhålls på ett korrekt sätt. För att minimera påverkan på konstgräset vid upptagning 
är det viktigt att entreprenör väljer rätt metod och maskiner för uppdraget. Det är även 
av vikt att hela våder av konstgräset kan tas upp utan att orsaka spill av konstgräs, för 
att kunna återanvända linjering i planen men med nya yttermått. 

Alternativ kostnad för omhändertag och återvinning av konstgräs på Forsvallen hamnar 
på ca 350 000 - 400 000 SEK. Denna kostnad kan räknas av från den totala uppskattade 
kostnaden för projektet som landar på 2 850 000 - 3 000 000 SEK. 

Förberedande markarbeten samt eventuella tillkommande arbeten med stängsel etc. Är 
inte medräknade i ovan uppskattad projektkostnad. 
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Beräkningsblad
Namn Surte Ip Datum 2022-04-10
Adress Konstgräsplan
Postnr
Telefon

Beskrivning antal sort á-pris summa
Rördetaljer 1 st

Transport Grävmaskin 4 st
Padda 16 dag

utlopps dränering 30 m
GM 10 tim

Yrkesman 10 tim

Extra fyllning av plan 300 ton

stenmjöl 0-8 15 cm 1848 ton
Asfalt 3 m bredd 1080 m2
Hyvel underlaget 16 tim

Schakt
södra sidan 110*2m 88 m3
Norra sidan 4*110 176 m3

totalt ton scakt 528 ton
Transport ale krossen 528 tion

lastning 17,6 tim

Fyllnad förstärkning 660 m2
förstärkningsgrus 462 ton

bärlager 132 ton
Duk 726 m2

Grävmaskin 24 tim
Yrkesman 24 tim

Hyvel 8 tim

Dränering2*110+2*70 360 m
grävmaskin 60 m dag ink brunn 96 tim

Makadam 864 ton
Yrkesman 96

schakt transport till tipp 540 ton
lastbilstransporter 48 tim



Hyveljustering 32 tim

Vältning 1 st

Arbetsledning projektering 80 tim

Summa 1 329 500 kr

Moms 25% 332 375 kr

Totalsumma 1 661 875 kr



PROTOKOLL 

Kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott  
Sammanträdesdatum: 2015-11-12  

  Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 KFN.2015.50  

KFNau § 3 

Remissvar gällande planbesked för förskola vid 
Surte IP  

När beslutet fattades i utbildningsnämnden om att anlägga en förskola på Surte IP i februari 
2014 gjordes detta utifrån de aktuella förutsättningar som fanns utifrån utbildningsnämndens 
behov samt hur ytan nyttjades av föreningslivet i Surte. Det hade innan beslut skett en dialog 
med Ale fritid samt berörd förening kring tankarna om en förskola på fotbollsplanen. 
Föreningens verksamhet var vid tiden för beslutet relativt blygsam men det påtalades ändock 
från föreningens sida att ett framtida behov av träningsytor kunde se annorlunda och att det 
då måste finnas möjligheter att tillskapa ytterligare träningsytor.  

Kultur- och fritidsnämndens yttrande och godkännande av förslaget var villkorat med att 
eventuella träningsytor som försvinner i samband med en byggnation av en förskola också 
skall ersättas vid ett framtida behov. 

Under resans gång så har förutsättningarna för föreningslivet förändrats och en 
sammanslagning av Surte IS och Bohus IF fotbollsverksamhet med knutpunkt på just Surte IP 
har medfört att föreningen nu ser ett behov av att samtliga ytor finns tillgängliga för dess 
ursprungliga ändamål. 

Med tanke på de förändrade förutsättningarna för de båda inblandade nämnderna bör 
detaljplanen medge ett så brett användningsområde som möjligt som inbegriper både 
möjlighet till förskola men även fortsätt fotbollsaktivitet om så skulle bli fallet. 

Förvaltningens beslutsförslag till kultur-och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom yttrandet gällande remissvar planbesked för 
förskola inom Surte 1:65.  
 
Kultur- och fritidsnämnden förklarar ärendet omedelbart justerat. 
 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid 2015-11-10 

• Skiss Surte 1:65 

• Översiktskarta 1:65 

• Ansökan Surte 1:65 

 

 



PROTOKOLL 

Kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott  
Sammanträdesdatum: 2015-11-12  

  Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden arbetsutskott ställer sig bakom yttrandet gällande remissvar 
planbesked för förskola inom Surte 1:65.  

Kultur- och fritidsnämnden arbetsutskott förklarar ärendet omedelbart justerat. 

 

___ 

Beslutsexpediering 

För vidare hantering  

Samhällsbyggnadsnämnden  

Sektor samhällsbyggnad  

 



23 oktober, 2015Översiktskarta - Surte 1:65
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U D Detaljplan

L P Projektering

K B Byggnation

Kopplat till behov i lokalförsörjningsplan 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Kommentarer

1 Utökning förskola Alvhem Alvhem 55 platser U D D P B B

2 Omställning av Garnvindesskolan till förskola Hålanda 35 platser, Skepplanda 180 platser U P B B B

3 Ny Skola Nol/Alafors Ny skola Nol/Alarfors L/U D D P B B B

3.1 Tillfällig lösning Moduletablering Himla området B B

4
Ny förskola Nol/Alafors Starrkärr 30 platser , Alafors 60 platser , Nol 30 

platser
D D U P B B

5 Gymnasium och komvux i gemensamma lokaler Gymnasium och komvux i gemensamma lokaler L U

6 Ny skolbyggnad Bohus Bohus skola F-9 U P P B B

6.1 Lokalanpassning 2 klassrum Bohusskolan B

7 Om- och tillbyggnation av Aroseniusskolan Älvängen elevplatser 7-9, 290 elevplatser D D P B B B

7.1 Tillfällig lösning moduletablering Älvängen elevplatser 7-9, 290 elevplatser B

8 Ny förskola Älvängen Älvängen förskola, 65 platser L D D P B B

9 Ersätta Hövägens förskola Älvängen förskola, 144 platser L D D D P B B

10 Särskilt boende i södra kommundelarna 60 platser L D D D P B B

11
Ny förskola Nol, Nolängen Starrkärr 30 platser, Alafors 60 platser, Nol 30 

platser
D D P B B

11.1 Evakuering av Nolängen förskola B

12 Utbyggnad skolbyggnad Nödinge D D P B B Säkerställer tillkommande behov av matsal/kök

13 Till-, om-och/eller nybyggnation Alboskolan Skepplanda Skola F-6, 105 elevplatser U D P B B

13.1 
Tillfällig etablering i samband med Till-, om-

och/eller nybyggnation
B

14
Surte Ny Förskola 1 Bohus Förskola 108 platser, Surte Förskola 108 

platser
L D D P B B

15
Surte Ny Förskola 2 Bohus Förskola 108 platser, Surte Förskola 108 

platser
D D P B B Ersätter Nordgärdet och Surte förskola

16 Utbyggnad skolbyggnad Surte Surte skola färdigställt 2026 U P B B

17 Nödinge förskola 1 Nödinge P B B

18 Nödinge förskola 2 Nödinge P B B

19 Ersätta Madensskolan Elevplatser, F-6 150 elevplatser D D P B B

20 LSS Surte B

21 LSS Nol B

22 LSS boende L

23 Korttidsvistelse U

24 Korttidstillsyn U

25 Ny brandstation U L

26 Ny ambulanstation U L

Både långsiktig lösning och tillfälliga lokaler för 

evakuering och ökat antal elever

Både långsiktig lösning och tillfälliga lokaler för 

evakuering och ökat antal elever

Både långsiktig lösning och tillfälliga lokaler för 

evakuering och ökat antal elever

Projektlösningar är baserade på nuvarande 

skolupptagningsområden.

Både långsiktig lösning och tillfälliga lokaler för 

evakuering och ökat antal elever

Projektplan verksamhetslokaler Ale kommun 2022-01
Utredning

Lokaliseringsutredning

Kapacitetutredning

Både långsiktig lösning och tillfälliga lokaler för 

evakuering och ökat antal elever
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Sektor kultur och fritid

Diarienummer:KFN.2022.54
Datum: 2022-05-24 2022-05-25
Handläggare Martin Andersson

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Kultur- och fritidsnämnden

Initiativärende från Sonny Landerberg (MP) om att utreda

möjligheten att anlägga en konstgräsplan

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att bevilja
tilläggsanslag om tre miljoner kronor för inköp och anläggande av en begagnad konstgräsplan
på Surte Idrottsplats.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2022-03-31 att bifalla ett initiativärende från Sonny

Landerberg (MP) om att utreda möjligheten att anlägga en konstgräsplan på Surte Idrottsplats

eller annan plats i södra Ale som bedöms vara lämplig. Sektor kultur- och fritid har nu utrett

möjligheten att anlägga en konstgräsplan på Surte Idrottsplats. Sektor kultur- och fritids

ambition är att ge föreningslivet i Ale så likvärdiga förutsättningar som möjligt. Utifrån

förutsättningarna att bedriva fotbollsrelaterad föreningsverksamhet i kommunens södra delar

kan sektorn konstatera att det finns uppenbara brister i likvärdigheten.

I sektorns arbete med ärendet har hänsyn tagits till behovet av en konstgräsplan, men även

processen kring utredning av placering av ny förskola i Surte har beaktats. Mot bakgrund av

att det pågår en lokaliseringsutredning för nya förskolor i Surte samt en utredning kring

möjligheterna att rusta upp och bygga ut Surteskolan så kan utredningarna beroende på utfall

påverka en framtida konsgräsanläggning på Surte IP. Denna osäkerhetsfaktor kräver viss

eftertanke utifrån de ekonomiska risker som nämnden ställs inför vid ett beslut om konstgräs

på grusplanen i Surte.

Utöver en helt ny konstgräsplan så har två olika alternativ identifierats. Det första alternativet

avser att tidigareläggande ett byte av en av kommunens befintliga konstgräsytor för flytt till

Surte IP. Det andra alternativet avser köp av en begagnad konstgräsmatta vilket i så fall

medför att befintliga anläggningar byts ut enligt upprättad investeringsplan. Båda alternativen

bedöms tillgodose uppdragets syfte men där ett inköp av en begagnad konstgräsplan framstår
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som ett något bättre alternativ utifrån dels en enklare hantering samt att merkostnaden för

bytet av någon av våra befintliga konstgräsplaner uteblir.

Utifrån de alternativ som presenterats så är det enligt sektor kultur- och fritids mening inte
försvarbart att anlägga en helt ny konstgräsplan utifrån de ekonomiska risker som beskrivs
ovan. Sektorn förespråkar därmed inköp av en begagnad konstgräsmatta. Det här alternativet
är både är mest ekonomiskt fördelaktiga alternativet och det kommer tillgodose föreningens
behov av utökade träningsytor utan risk för framtida kostnader med anledning av förändrad
markanvändning.

Inköp av begagnat konstgräs inklusive installation bedöms kosta cirka 2,8 mkr. Då detta inte
ryms inom kultur- och fritidsnämndens budgetram så behöver nämnden äska om ett
tilläggsanslag hos kommunfullmäktige på 3 miljoner kronor inklusive oförutsedda kostnader
för att kunna finansiera inköp och anläggande av en begagnad konstgräsplan på Surte IP
Idrottsplats.

Klas Arvidsson Martin Andersson

Verksamhetschef fritid Enhetschef anläggningar och service

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-05-24 2022-05-25

2015-11-12 KFN remissvar gällande planbesked för förskola vid Surte IP

2015-11-12 KFN bilaga 1 - Översiktsbild Surte IP

2015-11-12 KFN bilaga 2 - Skiss Surte IP

Presentation projektplan verksamhetslokaler Ale kommun 2022-05-04

Rapport - flytt av konstgräs Forsvallen

Beräkningsunderlag Surte IP 2022

Kostnadskalkyler avseende alterntiv till konstgräs på Surte IP
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Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Kommunstyrelsen
För kännedom:

Utbildningsnämnden
Servicenämnden

Ärendet

Historik

Redan 2014 presenterades de första utredningarna kring placering av en ny förskola i Surte

som sedemera kom att mynna ut i en begäran om planbesked för en förskola på Surte IP

(PLAN.2015.13). Denna skickades ut som remissförfrågan till berörda nämnder. Kultur- och

fritidsnämnden besvarade remissen och remissvaret är diarefört under diarenummer

KFN.2015.50. För att sammanfatta svaret så var kultur- och fritidsnämndens önskan att ytan

skulle detaljplaneläggas så brett som möjligt för att möjliggöra ett framtida

användningsområde för både förskoleverksamhet samt som idrottsanläggning. Eventuella

träningsytor som försvann skulle kompenseras om framtida behov uppstod.

Föreningen Surte IS fotboll grundades år 1898 och bedriver idrottslig verksamhet på

nuvarande anläggning Surte IP i Surte sedan 1949. Antalet medlemmar i föreningen har under

senaste åren stadigt ökat och med det även antalet matcher, tränings- och aktivitetstillfällen på

anläggningen. Under 2021 inkom föreningen med en skrivelse riktad till Kultur- och

fritidsnämnden i syfte att redogöra för, och understryka föreningens behov av en

konstgräsplan på Surte IP. Kultur- och fritidsnämnden gav då sektorn i uppdrag att i dialog

med sektor service undersöka möjligheter som kan tillgodose Surte IS önskemål,

(KFN.2021.31, 2021-10-14). Dialog mellan sektorn och lokalförsörjningsenheten på sektor

service intensifierades med utgångspunkt i att utreda möjligheten och lämpligheten av, att i

detta läge, gå vidare med en förstudie kring anläggning av en konstgräsplan i på Surte IP eller

att lämpligtvis invänta lokaliseringsutredning av ny förskola i Surte.

Nuläge

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2022-03-31 att bifalla ett initiativärende från Sonny

Landerberg (MP) om att utreda möjligheten att anlägga en konstgräsplan på Surte Idrottsplats

eller annan plats i södra Ale som bedöms vara lämplig.

I sektor kultur- och fritids arbete med ärendet har hänsyn tagits till behovet av en

konstgräsplan, men även processen kring utredning av placering av ny förskola i Surte har

beaktats. I sektor services projektplan verksamhetslokaler Ale kommun daterad 2022-05-04
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framgår det att beslut kring, och framdrift i ärendet kring placering av ny förskola i Surte låter

vänta på sig, och att processen kring detta troligen kommer att utkristallisera sig under 2023.

Ekonomisk bedömning

Varje utökning i någon form medför ökade kostnader för kultur- och fritidsnämnden. I detta
fall avser det ytterligare en konstgräsplan i kommunen. Mot bakgrund av att det pågår en
lokaliseringsutredning för nya förskolor i Surte samt en utredning kring möjligheterna att
rusta upp och bygga ut Surteskolan så kan utredningarna beroende på utfall påverka en
framtida konsgräsanläggning på Surte IP. Denna osäkerhetsfaktor kräver viss eftertanke
utifrån de ekonomiska risker som nämnden ställs inför vid ett beslut om konstgräs på
grusplanen i Surte.

Enligt de avskrivningsprinciper som använts för tidigare konsträsanläggningar så har
markarbeten en avskrivningstid på 20 år medan konstgräsbeläggningen skrivs av på 10 år.
Pågående lokaliseringsutredning kan mycket väl komma att föreslå en placering av en ny
förskola på Surte IP utifrån att det finns relativt få möjliga platser att förlägga den typen av
verksamhetslokaler på i Surte. Om beslut fattas om en ny konstgräsanläggning på Surte IP så
skulle ovan nämnda scenario medföra en för tidig avveckling av anläggning med kostnader
för direktavskrivning som direkt följd vilket oavkortat belastar kultur- och fritids nämndens
budget.

Sektor kultur- och fritid har utifrån uppdraget samt med ovanstående problematik i beaktande
undersökt alternativa lösningar som tillgodoser behovet av en konstgräsplan men utan att
medföra alltför stora ekonomiska risker. Utöver en helt ny konstgräsplan så har två olika
alternativ identifierats. Det första alternativet avser att tidigareläggande ett byte av en av
kommunens befintliga konstgräsytor för flytt till Surte IP. Det andra alternativet avser köp av
en begagnad konstgräsmatta vilket i så fall medför att befintliga anläggningar byts ut enligt
upprättad investeringsplan. Båda alternativen bedöms tillgodose uppdragets syfte men ett
inköp av en begagnad konstgräsplan framstår som ett något bättre alternativ utifrån dels en
enklare hantering samt att merkostnaden för bytet av någon av våra befintliga konstgräsplaner
uteblir.

En ny konstgräsplan bedöms kosta runt 6 mkr medan flytt av befintlig konsgräsmatta bedöms
kosta 2,5 mkr samtidigt som detta alternativ medför ett investeringsbehov på ytterligare 1,8
mkr för ny ersättningsmatta. Inköp av begagnat konstgräs inklusive installation bedöms kosta
på cirka 2,8 mkr.

Driftskostnaden per år för samtliga alternativ ligger på mellan 0,4 mkr - 0,6 mkr. För
alternativet med flytt av eget befintligt konstgräs tillkommer dock driftskostnader på cirka 0,2
mkr för ersättningsytan. Det bör tilläggas att de begagnade konstgräsplanerna är beräknade
utifrån en avskrivningstid på 5 år medan en helt ny konstgräsplan följer tidigare
avskrivningsprinciper. Sammantaget så innebär detta att det mest fördelaktiga alternativet är
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inköp av en begagnad konstgräsmatta som redan är offererad och reserverad med förbehållet
att alla nödvändiga politiska beslut fattas.

Invånarperspektiv

En etablering av en konstgräsplan på Surte IP skulle bidra till utökade möjligheter för

invånare i södra delarna av Ale kommun att kunna utöva idrottslig verksamhet i närhet till sin

bostad under stora delar av kalenderåret.

Hållbarhetsperspektivet

Området har beaktats men bedömts inte tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Området har beaktats men bedömts inte tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Remissyttrande

Området har beaktats men bedömts inte tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Behandlad enligt MBL xxxx-xx-xx

Området har beaktats men bedömts inte tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Beslutets genomförande

I händelse av beslut om genomförande ämnar sektor kultur- och fritid utan vidare dröjsmål
rådgöra med upphandlingsenheten och miljöenheten kring diverse frågor innan ärendet kan gå
in i utförandeskede.

Förvaltningens bedömning

Sektor kultur- och fritids ambition är att ge föreningslivet i Ale så likvärdiga förutsättningar
som möjligt. Utifrån förutsättningarna att bedriva fotbollsrelaterad föreningsverksamhet i
kommunens södra delar kan sektorn konstatera att det finns uppenbara brister i
likvärdigheten. Då Ale kommun är en förvaltning så kan ärendet inte enbart betraktas utifrån
den egna sektorns intressen. En oviss lokaliseringsutredning för sektor utbildnings räkning
kan medföra en kortlivad konstgräsanläggning då lagstadgad verksamhet utifrån ett
samhällsperspektiv nästan uteslutande prioriteras högre än ytor för rekreation och
idrottsutövande.

Utifrån de alternativ som presenterats så är det inte enligt sektorns mening försvarbart att
anlägga en helt ny konstgräsplan utifrån de risker som beskrivs ovan. Sektorn förespråkar
därmed inköp av en begagnad konstgräsmatta som både är mest ekonomiskt fördelaktig samt
att den kommer tillgodose föreningens behov av utökade träningsytor utan risk för framtida
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kostnader med anledning av förändrad markanvändning. Det är en kompromisslösning där
kvaliteten inte fullt ut går att mäta med en ny anläggning. Sektorn gör ändå bedömningen att
det skapar ett mervärde för både föreningen och Surte som ort som motiverar investeringen.
Det finns utöver detta ytterligare en fördel som inte är försumbar vilket är tidsaspekten för
färdigställande. Vid ett positivt beslut i kommunfullmäktige kan en begagnad plan vara på
plats under hösten 2022 medan en helt ny plan tidigast kan vara på plats till sommaren 2023.



Konstgräs Surte IP
alternativa investeringar

KFN.2022.54
2022-05-25



Kalkyl flytt av konstgräs från Forsvallen till Surte IP

Kostnadspost Summa

Upprullning konstgräs inklusive fyllnadsmaterial 330 000,00

Transport konstgräs inklusive fyllnadsmaterial 10 000,00

Återinstallation Surte IP 300 000,00

Ny dräneringspad Surte IP 375 000,00

Stängsel kortsida Surte IP 90 000,00

Markarbeten Surte IP 1 330 000,00

Oförutsett 100 000,00

2 535 000,00

Nytt konstgräs Skepplanda 1 800 000,00

Total investering 4 335 000,00

Årskostnad KFN baserat på 5 års avskrivning på Surte IP 718 775,00

respektive 10 år på nya mattan i Skepplanda



Kalkyl inköp begagnat konstgräs (exempel Behrn Arena, Örebro)
Kostnadspost Summa

Inköp konstgräs enligt offert, allt ovan färdig mark 1 000 000,00

Transport konstgräs inklusive fyllnadsmaterial, uppskattad kostnad 100 000,00

Ny dräneringspad Surte IP 375 000,00

Stängsel kortsida Surte IP 90 000,00

Markarbeten Surte IP 1 330 000,00

2 895 000,00

Total investering 2 895 000,00

Årskostnad KFN baserat på 5 års avskrivning på Surte IP 586 237,00



Etablering av en ny konstgräsanläggning på Surte IP

Kostnadspost Summa

Konsultarvoden, internfakturering, projektering samt övriga byggherrekostnader 755 000,00

Nytt konstgräs 1 800 000,00

Belysning 500 000,00

Ny dräneringspad 375 000,00

Stängsel båda kortsidor kortsida Surte IP 180 000,00

Markarbeten, inklusive utökning till fullmått 1 730 000,00

Brunnar 200 000,00

Läktare 250 000,00

Total investering 5 790 000,00

Årskostnad KFN baserat på 10 års avskrivning på konstgräset 419 319,00

samt 20 år på övriga poster

Restvärde i händelse av avflyttning från Surte IP efter 5 år 3 892 500,00
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