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Inledning 
 
Projektet SmartFields har bedrivits mellan september 2019 och september 2021. I projektet 
har Stockholms Fotbollförbund i samarbete med Solna stad testat nya tekniker och 
metoder för underhåll av konstgräsplaner. Föremål för testerna har varit robotar och 
övervakningssystem som var planerade att marknadsintroduceras under 2019–2020. Den 
coronapandemi som drabbade världen under början av 2020 har dock medfört att 
marknadsetableringarna har försvårats och flyttats på framtiden. Coronapandemin 
medförde också att en av de robotar som hade anlänt till Skytteholms IP i Solna, där 
projektet genomfördes, inte kunde testas på grund av de reseförbud som infördes.  
 
Syftet med projektet har varit att ge anläggningsägare i Sverige kunskap om hur nya 
tekniker för skötsel och planering av underhåll står sig jämfört med traditionella metoder. 
Genom erfarenhet från projektet ska kommuner mer tryggt kunna investera i framtida 
teknik och nyttja moderna underhållslösningar.  
 
Projektet har också haft som målsättning att initiera en dialog mellan producenter, 
leverantörer och marknad kring utveckling av tekniska lösningar som passar för det klimat 
vi har i norra Europa. Genom ökad dialog om vilken ny teknik som passar kan ledtiderna för 
att nå fungerande lösningar minskas. Projektets mål har varit att underlätta för ny teknik 
och nya metoder att snabbare nå acceptans hos kommuners underhållsorganisationer. 
 
Det övergripande målet för projektets tillkommande har varit att minska användandet och 
spridning av mikroplaster till vår natur och våra vattendrag. Med bättre underhåll av 
konstgräsytor kan detta uppnås. Väl genomfört underhåll förbättrar även planernas spel- 
och säkerhetsegenskaper samt ökar deras ekonomiska livslängd. 
 
Projektet har regelbundet kommunicerats i och genom Beställargruppen Konstgräs samt 
genom konferensen A Greener Game där samtliga svenska kommuner bjöds in.    
 
Projektet har delfinansierats av Naturvårdsverket genom Beställargruppen Konstgräs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Test av underhållsrobotar 
 
Att jämföra en robot med en traktor kan verka orättvist. Hur ska en liten robot kunna mäta 
sig med en stor traktor? Eftersom själva idén med robotisering är att förbättra och 
effektivisera nuvarande situation har vi i projektet SmartFields ändå valt att just jämföra för 
att utröna om de underhållsrobotar som under 2019–2020 marknadsintroducerades kan 
utföra ett fullgott underhåll av en konstgräsplan.  
 

 
 
De robotar som testats har alla varit av varierande storlek och utrustade med olika 
underhållsverktyg. Det gemensamma är att de alla har erbjudit borstning av planen. Två av 
robotarna har även varit utrustade med harv. 
 
Viktiga kriterier för skötsel av en fotbollsyta är kvalitet och tid. Att kvaliteten på utfört 
arbete är viktigt är självklart men även tiden det tar att t.ex. borsta en fotbollsplan är en 
viktig parameter när en plan har hög beläggning och tiden för underhåll därför blir 
begränsad. För fullgott underhåll av en konstgräsyta krävs att planen harvas, borstas och 
att skräp i form av löv, tejp, tuggummi, metallföremål etc. avlägsnas. 
 
Jämför vi underhåll utfört med traktor och robotar kan vi konstatera att det är stor skillnad 
på den kvalitet som uppnås. En traktor har större och tyngre utrustning med en harv som 
har större kraft att luckra upp det kompakterade ifyllnadsmaterialet och göra planen mjuk 
och skön att springa på. Ingen av de robotar vi testat kunde uppvisa samma höga kvalitet 
på arbetet som traktorn utförde.  
 



 

I sammanhanget ska dock nämnas att den plan där testerna genomförts har extremt hög 
belastning där det inte är ovanligt att över 100 spelare nyttjar planen samtidigt. 
Anläggningen nyttjas dessutom ofta från tidig morgon till sen kväll, i stort sett alla dagar i 
veckan, året om. En sådan hög nyttjandegrad av en fotbollsanläggning ger en 
kompaktering av ifyllnadsmaterialet som kräver underhållsmaskiner med tyngre utrustning 
för att klara skötseln. Den traktor som används på Skytteholms IP är utrustad med 4 led 
borstar och med betydligt hårdare strån än de som finns på de robotar som testats.  
 
Hög beläggning av fotbollsytan medför dessutom begränsad tid för skötsel. Även här blir 
jämförelsen till fördel för underhåll utfört med traktor. Ordinarie borstning med traktor tar 
ca 20 minuter. Den snabbaste roboten behövde 3–4 timmar för samma insats. Den robot 
som tog längst tid på sig under testen behövde 8 timmar och fick därför köras på natten. 
Borstning genomförd med traktor utförs 2 ggr per vecka på testplanen. Att en traktor kan 
göra arbetet så mycket snabbare beror delvis på att borstuppsättningen på traktorn har en 
bredd på 4 meter att jämföras med robotarna där den bredaste borsten är 1 meter. 
 
För riktig djupharvning med traktor krävs 4 timmars underhåll om planen ska harvas i båda 
riktningarna. En sådan djupharvning görs två gånger i månaden på testplanen på grund av 
det höga nyttjandet. De robotar vi testat och som är utrustade med harvar kan endast 
utföra en lättare harvning och klarade inte av att luckra upp den hårt belastade testplanen. 
Tiden för robotarna att harva är samma som för borstning eftersom de båda momenten 
utförs samtidigt. Bredden på traktorns harv är 2 meter och för robotarna varierar det 
mellan 60 cm upp till 1 meter.  
 
En gång i månaden dammsugs konstgräsplanen på Skytteholms IP. Detta görs för att 
avlägsna smuts, löv och annat skräp. Ingen av de testade robotarna hade 
dammsugfunktion. 
 
För nordiskt klimat blir planer under kalla dagar och nätter belagda med frost som snabbt 
behöver avlägsnas innan planen ska användas. Med tider för borstning på minimum 3–4 
timmar kunde våra testade robotar inte användas för att utföra detta arbete.   
 
Vilket granulat som används i planen avgör också skötsel. Den plan vi genomfört testerna 
på har SBR som ifyllnadsmaterial. En plan med EPDM som ifyllnadsmaterial kompakteras 
snabbare och kräver mer underhåll. En plan med TPE kompakteras mindre men kräver mer 
borstning. 
 
Vad blir då slutsatsen av våra tester? Kan robotar ersätta dagens traktorer eller kanske 
komplettera dem för underhåll av konstgräsplaner? För att sköta om en plan med hög 
belastning som är hårt kompakterad krävs ett underhåll som robotar av den storlek och 
kapacitet vi har testat inte fullt ut klarar av. För att luckra upp och borsta en hårt belastad 
konstgräsyta krävs tyngre verktyg som endast en traktor orkar bära. Tyngre och kraftigare 
utrustning, t.ex. borste med hårda strån, kräver mer energi av den maskin som ska utföra 
arbetet. För robotarna innebär det att deras batterier snabbare laddas ur.  
 
 



 

Vår bedömning är att de robotar vi har testat kan klara enklare underhåll där fotbollsytan 
inte är så hårt kompakterad. Med lägre beläggning kompakteras inte ifyllnadsmaterialet 
lika mycket och blir därmed enklare att luckra upp. Lägre nyttjande av planen ger också 
robotarna den extra tid de behöver för att hinna bearbeta en fullstor fotbollsplan. Mer tid 
skapar också utrymme för robotarna att genomföra skötseln oftare och på så sätt undvika 
att planerna blir för hårda och mer krävande att underhålla.  
 
Om vi vill skapa förutsättningar för ett fossilfritt underhåll där batteridrivna robotar gör 
arbetet kan en väg vara att belägga planerna med ifyllnadsmaterial som gör underhållet 
enklare. Ett tyngre underhåll kräver också mer energi och den batterikapacitet som 
robotarna idag är utrustade med räcker då inte riktigt till. För att utveckla och förenkla 
underhållet bör robot- granulat- och konstgrästillverkare samarbeta för att hitta den 
optimala balansen så att skötsel av konstgräsplaner kan utföras med fossilfria 
skötselmaskiner.  
 
För att få ett bredare perspektiv över den utveckling som sker inom marknaden för fossilfria 
underhållsmaskiner hade projektet önskat undersöka hur utvecklingen för självstyrande, 
satellituppkopplade och batteridrivna traktorer ser ut. Tyvärr satte coronapandemin stopp 
för en sådan undersökning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Test av övervakningssystem 
 
I projektet SmartFields har vi velat undersöka om ett övervakningssystem som läser av 
aktiviteter på en fotbollsyta kan vara till hjälp vid planering av underhållsarbetet. Vi har 
också varit nyfikna på att lära oss hur framtiden kommer att se ut när övervakningssystem 
och robotar kommunicerar med varandra. Det övervakningssystem vi valt att testa är 
Genius som marknadsförs av företaget FieldTurf. Se mer information om Genius på 
www.fieldturf.com/en/products/detail/genius/ 
 

 
 
Våra tester har visat att systemet fungerar som utlovat och levererar detaljerad information 
över de aktiviteter som sker på fotbollsytan. Systemet har inbyggd AI och kan tränas att se 
vad helst man önskar registrera utan att inkräkta på personlig integritet och 
dataskyddsförordningens föreskrifter. 
 
Övervakningssystemet läser av och informerar om spelarnas aktivitet på fotbollsytan. 
Systemet ger information om antal spelar, när de är på ytan och vart på ytan aktiviteten har 
skett. En anläggningsägare får därmed exakt information om hur fotbollsplanen används 
och kan med den planera sitt underhåll. Med information från systemet kan en 
anläggningsägare också styra nyttjandet av planen så att hela dess yta används. En hårt 
belastad fotbollsyta som vår testplan kan med god planering av ytans nyttjande få ökad 
livslängd med 1–2 år. Detta är mycket värdefullt både ur ekonomisk som miljömässig 
synpunkt. Ett väl planerat underhåll ger såklart också spelare en bättre fotbollsplan att 
spela och träna på. En anläggningsägare får med övervakningssystemet exakt information 
om beläggning och kan med den informationen också enklare planera när ytan ska bytas 
ut. 
 
 



 

Övervakningssystemet kan också se underhållsmaskiner och därmed ge information om 
när och vilken skötsel som har utförts. 
 
I det väderklimat som råder i Stockholmsregionen är det under höst/vinter/vår vanligt att 
planerna blir täckta med frost när temperaturen kryper ner under noll på nätterna. 
Övervakningssystemet, som kan se färger, kan då skicka en alert om att frost finns på ytan 
och att snabb borstning krävs innan spelarna dyker upp.  
 
Hur ser då framtiden ut? Kan övervakningssystem skapa förutsättningar för ett helt 
automatiserat underhåll?   
 
Vi ser framför oss ett scenario där övervakningssystemet meddelar roboten när, vart och 
hur den skall genomföra underhåll. Vi bedömer att vi inom 1-2 år kommer att få se denna 
typ av lösningar. Vi kommer också snart att få se lösningar där övervakningssystemet 
meddelar anläggningens värmesystem att starta så att frosten på banan avlägsnas. 
 
Vi i projektet SmartFields tror mycket på den robot- och automatisering som pågår. Det 
kommer att krävas mer utveckling och framför allt djupare samarbeten för att få alla bitar 
på plats. Den allra viktigaste aspekten är hur vi människor tar till oss ny teknik och ser 
fördelarna med den. Hur kan vi med den information vi redan idag får ut från ett 
övervakningssystem omvandla det till nytta? Hur förklarar vi t.ex. för ett fotbollslag att de 
måste träna på hela planen? Omställningen kommer att kräva utbildning av både spelare 
och underhållspersonal för att den fulla potentialen av den nya tekniken ska kunna tas 
tillvara.   
 
Kostnaden att installera Genius är ca 200 000 kr + en månatlig servicekostnad på 2000 kr 
för en avtalslängd på 36 månader (alla priser exkl. moms). I priset ingår 
installationskostnader. I den månatliga kostnaden ingår uppdateringar av programvara 
samt hårdvaru-, användar-, och systemsupport.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Testfakta robotar 
 
Fotbollsplanen där testerna genomfördes ligger på Skytteholms IP i Solna. Den 
konstgräsmatta som ligger där anlades maj 2017. Planen har mycket hög beläggning och 
konstgräset byts ut med ca 4 års intervaller. Planens ålder kräver därmed ett kraftigare 
underhåll vilket kan vara en förklaring till varför våra testade robotar inte riktigt räckte till. 
 
Den traktor som använts på Skytteholms IP under testperioden var en John Deere 4066. 
Priset på den är ca 500 000 kr. Att bestycka den med verktyg för underhåll av konstgräsytor 
kostar för borste/harv ca 100 000 kr, dammsugare ca 100 000 kr. Traktorn kan även 
användas för andra göromål som snöskottning, transporter, av- och pålastning etc. Priset 
för en skopa är 10 000 kr, lastgafflar 10 000 kr och en plog för konstgräs ca 50 000 kr.   
 
De robotar som har testats är:  

1) TurfRob som marknadsförs av företagen Mellos och Polytan. För detaljerad 
information se www.turfrob.com 

2) Saltex ATM som marknadsförs av företaget Unisport. För detaljerad information se 
www.unisport.com/sv/automatiserat-underhall-saltex-atm 

3) Buky som marknadsförs av företaget Sandmaster, För mer information se 
www.sandmaster.se/det-senaste-inom-skotsel-av-konstgras-premiar-for-robot 

 
Se nedan testprotokoll för resultat av genomförda tester. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INSTALLATION & START UP TurfRob Saltex ATM Buky 

◦ electricity plug in need inst not tested 

◦ programming of robot mobile app on robot not tested 

◦ education of personnel easy easy not tested 

OPERATION TurfRob Saltex ATM Buky 

◦ harrow light light not tested 

◦ brushing light light not tested 

◦ vacuum cleaning not available not available not tested 

◦ magnet metals no no not tested 

◦ settings of above easy not adjustable not tested 

◦ movement patterns excellent enough not tested 

◦ operation friendly easy easy not tested 

◦ education of personnel easy easy not tested 

◦ weather sensitive, rain and +/- 0 degrees Yes Yes not tested 

COMPANY SERVICE TurfRob Saltex ATM Buky 

◦ available ? ? not tested 

◦ nearby ? ? not tested 

◦ price ? ? not tested 

OWN SERVICE TurfRob Saltex ATM Buky 

◦ possible difficult difficult not tested 

◦ education of personnel yes no not tested 

SPAREPARTS TurfRob Saltex ATM Buky 

◦ available ? ? not tested 

◦ time to get ? ? not tested 

◦ price ? ? not tested 

MANUAL TurfRob Saltex ATM Buky 

◦ available no no not tested 

◦ in Swedish no no not tested 

◦ to understand installation part / / not tested 

◦ to understand operation part / / not tested 

◦ to understand service part / / not tested 

WARRANTY TurfRob Saltex ATM Buky 

◦ available ? ? not tested 

PRICE (SEK) TurfRob Saltex ATM Buky 

◦ Robot       

◦ Charging station       

◦ GPS or other connection       

◦ Installation cost       

 



 

Kontaktuppgifter 
 
För mer information om projektet SmartFields och genomförda tester kan följande 
personer kontaktas: 
 
Robin Johansson, Projektledare SmartFields, Stockholms Fotbollförbund 
Mobil: 070-3228508, E-post: robin.johansson@stff.se 
 
Kennet Siverling, Projektchef, Solna stad, Kultur- och fritidsförvaltningen 
Mobil: 072-5831562, E-post: Kennet.Siverling@solna.se 
 
Stefan Cårebo, Anläggningar, Svenska Fotbollförbundet 
Mobil: 072–5833640 
 
 
 
 

 
 


