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Anvisning gällande vinterskötsel av konstgräsplaner samt
prioriteringsordning vid snöfall. Förlängning till fastställda
villkor och regler vid bokning och uthyrning av idrotts- och
fritidsanläggningar.
Ämnesområde

Idrotts- och fritidsanläggningar
Andra regelverk som omnämns

Förvaltningschef

Tillsvidare
Diarienummer

KUFRN 2019/47

Intranät

Hemsida

☐

☒

Villkor och regler vid bokning och uthyrning av idrotts- och fritidsanläggningar.
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Vinterskötsel av konstgräsplaner

Under kvällar och helger är det tjänstgörande vaktmästare som fattar beslut om och när
snöröjning av konstgräsplaner ska ske och hur snöröjning ska prioriteras i förhållande
till andra arbetsuppgifter.
Om det finns snö på planen får den inte beträdas då det finns risk för isbildning och det
är svårt att återställa planens kvalité.
Snöröjning påbörjas först efter att det slutat snöa och så fort det är möjligt utifrån övrig
planerad verksamhet.
Snödjup, typ av snö, väderlek och tillgång till fria ytor för snömassorna är avgörande
för vilken/vilka metoder av snöröjning som används. Normalt plogas planen strax
ovanför konstgräset, sedan används dragmatta. Vid mindre snömängd används endast
dragmatta. Av miljöskäl och med syfte att minska slitaget saltas endast i små mängder.
För att underlätta arbetet med snöröjningen ska föreningarna vid snöfall sätta på hjul på
målen och flytta dessa utanför närmste sidlinje efter träningens slut. Om detta inte görs
finns det risk att målen fryser fast och går sönder eller att planen inte kan snöröjas fullt
ut.
Planens beskaffenhet och spelegenskaper kan försämras även om snöröjning är
genomförd. Det är ansvarig ledare/tränare på plats som avgör om en träning går att
genomföra.

Prioriteringsordning vid snöfall
Då Arena fritid inte har resurser för att snöröja alla planer samtidigt är en prioritering
nödvändig. Prioriteringen är gjord utifrån var flest träningstimmar är bokade.
1.

Vänersvallen Syd

2.

Vänersvallen Nord

3.

Hallevi IP

4.

Brålanda

Fotbollsföreningar prioriteras först vid användande av konstgräsplaner.
Vid snöröjd plan prioriteras seniorverksamhet.
Prioriteringsordning vid tilldelning av tider utifrån divisionstillhörighet.
1.

Allsvenskan

2.

Superettan/elitettan

3.

Division 1

4.

Division 2

5.

Division 3

6.

Division 4

7.

Division 5

8.

Division 6
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