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Sammanfattning
Konstgräsplaner kan beaktas som en betydande utsläppskälla av mikroplaster.
Fyllnadsmaterialet som används på konstgräsplaner kallas granulat och går under
definitionen mikroplast. De som används främst på den svenska marknaden är SBR,
TPE, EPDM och R-EPDM. Granulatet sprids främst via dagvattnet från
konstgräsplaner som då riskerar att hamna i närliggande vattendrag. Tidigare studier
har påvisat att granulatet kan urlaka toxiska ämnen som riskerar att förorena
vattendragen. Vattenlevande organismer kan misstolka små partiklar som föda,
vilket kan ge konsekvenser som bland annat förstoppning och svält. Ämnena som
kan urlaka tillhör samlingsnamnet miljögifter och är stabila, toxiska,
reproduktionsstörande och ackumulerande.
Syftet med denna studie är att ge en beskrivning av vilka fyllnadsmaterial som
används på konstgräsplaner i Gävle och undersöka hur dessa partiklar kan spridas
samt identifiera åtgärdsförslag för att minska spridningen. Syftet är också att
redovisa konstgräsplanernas dagvattenutlopp och vattendragens status för att
redogöra för den potentiella miljöpåverkan som granulatet kan ge upphov till.
Metoderna som använts i arbetet är litteraturstudie, personlig kommunikation,
fältobservationer, kartsystem och figurer samt vattenprov.
Gavlefastigheter äger fem konstgräsplaner i Gävle kommun, vilka är Träffen IP,
Gavlevallen, Nynäs IP, Sörby IP och Andersberg. På dessa planer används SBRTPE- och R-EPDM-granulat. På planområdet förekommer dagvattenbrunnar och
granulatet kan spridas till dessa genom ytavrinning vid höga regnflöden, snöplogning
och smältvatten samt att spelarna får med sig partiklarna från planen. De flesta
planer har dräneringssystem kopplat till dagvattenledningar som kan sprida
urlakande ämnen till vattendrag. Dagvattenledningarna har utlopp i Testeboån,
Bäckebrobäcken, Gavleån och Hemlingbybäcken. Granulatets fysikaliska egenskaper
är en betydande roll om partikeln sedimenterar till botten eller om den kan
transporteras med vattendraget. De konstgräsplaner som främst är i behov av
åtgärder för att minska spridningen av granulat är Sörby, Anderberg och Nynäs.
Vattendragens statusklassning uppnår ej god kemisk status och ämnen som
förekommer i förhöjda halter varierar beroende på vattendrag. Enligt tidigare
studier kan flera av dessa ämnen urlaka från granulatet, vilket innebär att det finns
en risk för ett tillskott av dessa ämnen om spridning sker.
Nyckelord: Mikroplast, konstgräsplan, granulat, återvunnet gummi, miljö,
urlakning, toxiska ämnen, vattenstatus.
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Abstract
Artificial turfs have been shown to be a significant source of microplastics. The
filling material used on artificial turf is called granules and are under the definition
microplastic. There are different kinds of granules on the Swedish market, these are
SBR, TPE, EPDM and R-EPDM. The granules spread mainly through stormwater
from artificial turf, which may then end up in nearby streams. Previous studies have
shown that the granules can release toxic substances that risk contaminating the
water. Aquatic organisms can misinterpret microscopic particles as food, which can
cause consequences such as constipation and starvation. The substances that may
leach from the granules belongs to the collective name environmental toxins and are
stable, toxic, reproductive and accumulative.
The purpose of this study is to provide a description of the filling material that are
used in artificial turfs in Gävle, investigate how these granules can spread and then
identify suggestions to reduce the spread. The purpose is also to present the artificial
turf's stormwateroutlets and water status to describe the potential environmental
impact that the granulate may cause. The methods used in this work are literature
studies, personal communication, field observations, map systems and figures and
water samples.
Gavlefastigheter owns five artificial turfs in the municipality of Gävle which are
Träffen IP, Gavlevallen, Nynäs IP, Sörby IP and Andersberg. These turfs use SBRTPE and R-EPDM granules. There are open water wells on every turf area and
granules can spread to these by surface water at intensive rain, snow plowing and
meltwater and with the players when they leave the turf. Most turfs have drainage
systems connected to stormwater pipelines that can spread leachable substances to
water. The water pipelines have outlets in Testeboriver, Bäckebrostream,
Gavleriver and Hemlingbystream. The physical properties of the granules have a
significant effect if the particle sinks to the bottom or if it is transported along with
the water. The artificial turfs that are primarily in need of taking actions to reduce
the spread of granules are Sörby, Anderberg and Nynäs.
The waters do not achieve good chemical status and substances that occur at high
concentrations varies depending on the kind of water. According to previous
studies, several of these substances may leach from the granules which means that
there is a risk of a contribution of these substances if spreading occurs.
Keywords: Microplastic, artificial turf, granules, recycled rubber, environment,
leaching, toxic substances, water status.
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1 Inledning
För cirka 60 år sedan startade massproduktionen av plast och produktionen har ökat
från cirka 0,5 miljoner ton/år 1960 till cirka 300 miljoner ton år 2013 (Avio
Giacomo, Gorbi & Regoli, 2016). Anledningen till den ökade plastproduktionen var
bland annat nya, effektiva och billiga framställningstekniker inom industrin (Cole,
Lindeque, Halsband & Galloway, 2011). Anledningen till den ökade produktionen
är plastens fördelaktiga egenskaper då det exempelvis är lättviktigt, slitstarkt,
formbart och står emot korrosion. De positiva egenskaperna bidrar också till en rad
negativa effekter. För att plasten ska kunna få sina unika egenskaper krävs tillsättning
av olika kemikalier som kan vara skadliga för både djur och människor. Dessa
kemikalier kan urlakas från plasten och på så sätt sprida toxiska ämnen i naturen
(Naturskyddsföreningen, 2014). Plast är även svårnedbrytbart och plastens stabila
sammansättning uppskattas ha en total nedbrytningstid på hundratals eller till och
med tusentals år. Om plasten sprids till naturen riskerar det att bidra med negativa
effekter under en lång tid, vilket kan medföra att urlakning av kemikalier även kan
ske under en lång tid (Peng, Wang & Cai, 2017).
Den ökade produktionen och användningen av plast har lett till att en stor mängd
hamnar i miljön genom nedskräpning och utsläpp. Mindre plastpartiklar, så kallade
mikroplaster, har dokumenterats öka i naturen sedan 1970-talet och beskrivs som
ett aktuellt miljöhot idag inte minst i marina miljöer (Shim & Thomposon, 2015;
Regeringskansliet, 2017a). Mikroplaster definieras som små plastpartiklar som är
mindre än fem millimeter i diameter. Mikroplaster är ett miljöhot som är komplext
då utsläppet är ett globalt problem (Davidson & Dudas, 2016).
Vattendrag är en stor källa till det storskaliga utsläppet av mikroplaster som hittats i
haven. Floder, åar och andra vattendrag kring städer är en stor transportkälla för
mikroplaster från mänskliga aktiviteter på land (Lechner et al., 2014). På grund av
mikroplasters storlek är det extremt svårt att ta bort dessa manuellt från naturen.
Mikroplasters storlek gör det också tillgängligt för mindre vattenlevande organismer
att förtära plasten i tro om att det är föda. Plastens kemikalier kan urlakas och
ackumuleras i organismen och på så sätt spridas högre upp i näringskedjan. Vidare
kan dessa finnas i fisk och skaldjur som människor kan få i sig (Steer, Cole,
Thompson & Lindeque, 2017; Shim & Thomposon, 2015).
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1.1

Bakgrund

Utsläpp av mikroplast förekommer från olika källor genom mänskliga aktiviteter och
år 2015 fick Naturvårdsverket i uppdrag av Regeringen att kartlägga utsläppskällor
av mikroplaster i Sverige. Detta uppdrag utfördes sedan av det svenska
miljöinstitutet (IVL) som redovisade att den främsta utsläppskällan av mikroplast i
Sverige sker från trafiken genom väg- och däckslitage. Andelen mikroplastpartiklar
från väg-och däckslitage uppskattades till cirka 13 500 ton/år. Konstgräsplaner
redovisades som den näst största utsläppskällan av mikroplast med ett utsläpp på
cirka 1 640 - 2 460 ton/år. Den tredje största utsläppskällan av mikroplaster är
spridning av syntetfiber från syntetiska tyger som sker vid tvätt, med ett utsläpp via
avloppet på ca. 200 - 2 200 ton/år (IVL, 2017).
Andra som också menar på att detta är en betydande utsläppskälla är danska
undersökningen Lassen et al. (2015), norska undersökningen Sundt et al. (2016) och
Miljo-Direktoratet (2018). Det finns dock osäkerheter kring exakta data gällande
utsläppsmängder av mikroplast från konstgräsplaner men konstaterar ändå att det
sker svinn och bör därför beaktas som en betydande utsläppskälla av mikroplaster
(Naturvårdsverket, 2017a).
Konstgräsplaner blir allt vanligare i våra samhällen och utgör en god
samhällsutveckling, speciellt inom fotbolls idrotten. År 2016 fanns det cirka 1 200 1 300 konstgräsplaner i Sverige och det byggs cirka 100 stycken per år
(Naturvårdsverket, 2017a). En fördel med konstgräs är att det inte påverkas negativt
av olika väderförhållanden och har därför slitstarkare än naturligt gräs. Konstgräset
uppskattas ha cirka 2000 speltimmar/år och det naturliga gräsets uppskattas till cirka
150 speltimmar/år. Konstgräsets speltimmar förlänger säsongen vilket gynnar
idrotten (Länsstyrelsen Skåne, 2016).
Mikroplast förekommer på konstgräsplaner i form av ett fyllnadsmaterial som kallas
granulat, vilket kan beskrivas som små korn som ligger löst i gräset (Svenskt vatten,
2016). Fyllnadsmaterialet används för att ge idrottare bra fotgrepp, bättre dämpning
samt för att hjälpa gräsfibrerna att stå upp (SWECO, 2016). De granulat som
används främst i Sverige är Styren Butadien Rubber (SBR), Etylen Propylen Dien
Monomer (EPDM) och Termoplastic Polyester Elastomer (TPE) (Naturvårdsverket,
2017a). Mängden fyllnadsmaterial som anläggs på planen kan variera beroende på
vilken sorts granulat som används, men ungefärlig mängd är mellan 50-80 ton
(Magnusson, 2015).
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1.2

Problem

Spridningen av granulat sker främst från konstgräsplaner via dagvattnet till
närliggande miljö (IVL, 2017). Granulat kan spridas i sin fasta form men också
urlaka toxiska ämnen. Urlakning kan förekomma på konstgräsplanen men också när
partikeln spridits ut till exempelvis närliggande vattendrag (Plesser, Thale & Lund,
2004). I Gävle kommun finns det flera konstgräsplaner som riskerar att sprida
granulat och urlakande ämnen via dag- och dräneringsvatten.

1.3

Syfte och mål

Syftet med detta examensarbete är att ge en bild av vilka fyllnadsmaterial som
används på konstgräsplaner i Gävle kommun, undersöka hur dessa partiklar kan
spridas samt identifiera åtgärdsförslag för att minska spridningen. Syftet är också att
redovisa konstgräsplanernas dagvattenutlopp och vattendragens status för att
redogöra för den potentiella miljöpåverkan som granulatet kan ge upphov till.
Målet med arbetet är att:
 Kartlägga vilka fyllnadsmaterial som används på konstgräsplaner i Gävle
kommun.
 Belysa miljöproblemen som granulatet kan bidra till vid spridning via dagoch dräneringsvatten.
 Undersöka spridningsvägar för granulat och dess ämnen via dag- och
dräneringsvatten.
 Kritiskt utvärdera resultaten för att identifiera åtgärdsförslag som kan
implementeras för att minska spridningen av granulat från konstgräsplaner i
Gävle kommun.

1.4

Avgränsning

Denna rapport är geografiskt avgränsad till fem konstgräsplaner som är belägna
utomhus i Gävle kommun och som ägs av Gavlefastigheter som äger majoriteten av
konstgräsplanerna i Gävle kommun. Fokus i detta arbete är på fyllnadsmaterialet
granulat.
Spridningsvägar för granulatet och dess ämnen har avgränsats till utsläpp via dag- och
dräneringsvatten till närmaste vattenförekomst. Den potentiella miljöpåverkan
granskas utifrån spridningen via vatten med fokus på vattenstatus och vattenlevande
organismer. Rapporten berör inte emissioner via luft och hälsoeffekter på människor
har även uteslutits. Åtgärdsförslagen riktar sig till spridningen av granulat i sin fasta
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form då utsläpp av mikroplaster sker från konstgräsplaner. Urlakningen av ämnen
kräver platsspecifika provtagningar på utgående vatten för att identifiera den
potentiella påverkan av dessa. Detta har inte utförts idag och därför avgränsas
åtgärdsförslagen till granulatet i sin fasta form.

1.5

Målgrupp

Målgruppen för detta examensarbete är främst berörda verksamhetsutövare och
tillsynsmyndighet, men kan också vara intresseväckande för andra kommuner och
intressenter inom branschen. Rapporten kan även riktas till övriga intressenter men
för att förstå rapporten behövs grundläggande kunskaper inom miljö och olika
ramverk.
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2 Metod
I detta avsnitt beskrivs metoderna litteraturstudie, personlig kommunikation,
kartsystem och figurer, fältobservationer och vattenprov. Metoderna har valts
utifrån syftet att ge en bakgrund till problemet, kartlägga spridningsvägar via dagoch dräneringsvatten samt analysera den potentiella miljöpåverkan som spridningen
kan ge upphov till i närmaste vattendrag.

2.1

Litteraturstudie

Litteraturstudien syftar till att ge en överblick av granulat på konstgräsplaner och
identifiera hur mikroplast förekommer på dessa. Syftet med litteraturstudien är även
att redovisa forskning kring miljöpåverkan med avseende på spridning av
mikroplaster (granulat) och urlakande ämnen från konstgräsplaner. Litteraturstudien
är främst baserad på vetenskapliga artiklar, myndighetsrapporter samt relevanta
hemsidor som till exempel Naturvårdsverket och Ragn-Sells. För att finna relevanta
vetenskapliga rapporter har främst högskolans databas Discovery använts. Sökord
som använts är exempelvis microplastic, rubber granules, artificial turf och SBR
leaching. Genom sökforumet Google har rapporter från myndigheter hittats samt
relevanta hemsidor. Exempel på sökord är granulat, konstgräsplaner granulat,
spridning av granulat, Sveriges miljömål och urlakning från konstgräsplaner.
Vattenstatusen i närliggande vattendrag och vattenförekomster har i första hand
granskats via databasen Vatteninformationssystem Sverige (VISS). I rapporten
används de senaste bedömningarna som finns tillgängliga i databasen. Även enskilda
undersökningar på berörda vattendrag har granskats.
För att få mer kunskap och förståelse kring konstgräsplaner och granulat har
lagstiftning och ramverk identifierats. Detta har utförts genom att granska olika
lagstiftningar, förordningar och direktiv. Exempel på direktiv och lagar:
Miljöbalken, REACH-förordningen och avfallsdirektivet. Beslut kring lagar som
ansågs relevanta för rapporten valdes utifrån verksamheter med konstgräs samt
granulatets olika alternativ för om det är ett avfall eller en produkt.
De flesta tidigare studier (som undersökt urlakning av ämnen från granulat) är inte
utförda i Sverige, då det finns begränsad forskning inom området i Sverige. De
uppmätta halterna i dessa utländska studier har jämförts med aktuella riktvärden för
respektive land. För att få ett perspektiv kopplat till Sverige har de urlakade halterna
från dessa studier jämförts med generella rikt- och gränsvärden för utsläpp till ytoch dagvatten som används i Sverige.
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2.2

Personlig kommunikation

För att samla in den information som behövts för att utföra resultatet angående
områdesbeskrivning samt konstgräsplanernas spridningsvägar via
dagvattensystemen, har i första hand personlig kommunikation utförts med det
kommunala bolaget Gavlefastigheter (som äger planerna). Personlig kommunikation
utfördes främst i form av möte/intervju med verksamhetsutövaren på grund av att
informationen som söktes inte fanns offentligt dokumenterad.
Ett möte anordnades med fastighetsförvaltaren Peter Egerfält från Gavlefastigheter
och enhetschefen Tony Rosén från den kommunala förvaltningen Kultur och fritid
(som sköter drift och underhåll) vid uppstarten av examensarbetet. Frågor skickades
inför mötet till båda parterna, se bilaga D för samtliga frågor och svar. Frågor som
inte kunde besvaras vid intervjun samt frågor som dök upp under arbetets gång
besvarades via mejlkontakt och telefonsamtal. Mejlkontakt utfördes med bland annat
Gavlefastigheter, Kultur och fritid, Gästrike vatten AB och olika leverantörer.
Telefonsamtal har skett med exempelvis Svensk däckåtervinning AB och Unisport.

2.3

Kartsystem och figurer

Geografiska områden för konstgräsplanerna har identifierats genom en granskning av
Gävle kommuns databas (Samlingskartan). Från detta kartsystem har även
dagvattenbrunnar och tillhörande dagvattenledningar granskats för att bland annat
identifiera utlopp till närmaste vattendrag. Utloppen har sedan bekräftats från
Gästrike Vatten AB, GIS Tekniker J. Sälg (Personlig kommunikation, 23 maj 2018).
Figurer i avsnitten för områdesbeskrivning och spridningsvägar är bilder från denna
karta som är använda med tillstånd (översiktskarta och ortofoton).

2.4

Fältobservationer

Fältobservationer har utförts för att få en tydligare bild över möjliga spridningsvägar
för respektive konstgräsplan. Två observationer utfördes vid två olika tillfällen för
att jämföra hur området såg ut under vinter respektive vår. Detta på grund av
snöupplagorna men också på grund av att vissa brunnar inte kunde identifieras på
grund av snön. Synliga dagvattenbrunnar identifierades på plats för att jämföra om
dessa stämmer överens med befintliga kartsystem över dagvattenbrunnarna och
ledningarna.
För att ge en verklighetsbild över hur det ser ut vid konstgräsplanerna togs bilder
under fältobservationerna som använts i rapporten för att komplettera texten.

6

2.5

Vattenprov

Syftet med vattenprovet var att identifiera densiteten på granulatet som används på
respektive konstgräsplan för att undersöka om partikeln sjunker eller flyter då den
kommer i kontakt med vatten. Egna vattenprover utfördes på respektive granulat då
information och data för varje granulats fysikaliska egenskaper var svårt att finna hos
både Gavlefastigheter och leverantörer. Granulatets densitet är avgörande för om
partikeln lätt sprids via dagvattenbrunnar och vattendrag eller om den sedimenterar
till botten.
Granulatet från respektive konstgräsplan samlades in under fältobservationerna och
vattnet till undersökningen togs från Gavleån. Granulatet sköljdes rent från
smutspartiklar och lades på tork innan undersökningen. Därefter utfördes
vattenprov i separata glas för varje granulat med vattnet från Gavleån.
Undersökningen utfördes först i stilla vatten men rördes sedan om med en sked för
att undersöka hur granulatet reagerade i intensiva vattenvirvlar och strömmar.
Denna omrörning utfördes för att identifiera granulatets egenskaper att flyta eller
sjunka om vattnet är i rörelse, där syftet var att få en bild över hur partikeln kan
reagera i verkligheten då vattendrag ständigt är i rörelse.
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3 Konstgräsplaner - miljörisk och ramverk
En övergripande bild över konstgräsplaners uppbyggnad och dess fyllnadsmaterial,
samt miljöpåverkan har sammanställts i detta kapitel. Nedan följer även en
beskrivning av relevant lagstiftning som kan kopplas till konstgräsplaner. Spridning
av granulat från konstgräsplaner är ett miljöhot och därför tas miljömål upp i detta
kapitel som kopplas till hållbar utveckling.
3.1

Bakgrund och uppbyggnad

Den första generationen av konstgräsplaner (Astroturf) började införas i mitten av
1960-talet och bestod av böjda korta nylonfibrer. Andra generationen (shag turf)
utvecklades under 1970-talet på grund av att spelarna fick skrapsår när de ramlade
på konstgräsets nylonfibrer. Nylonet byttes därför ut till det mindre skadliga
materialet polypropen och sand fylldes på mellan fibrerna. Det visade sig sedan att
polypropen inte gav samma spelegenskaper som naturligt gräs och därför infördes
den tredje generationen i mitten av 1990-talet där materialet byttes ut till polyeten
(Synthetic grass warehouse 2013; Region Östergötland, 2015).
Den tredje generationen konstgräsplaner är den sorts uppbyggnad som används mest
idag som innefattar olika lager, se figur 1. Konstgräsplaner har ett vertikalt
dräneringssystem som tillåter nederbörd att avlägsnas snabbt från planen. Ytterligare
finns ett sandlager, ett makadamlager, geotextil samt ett lager av pressad jord
(Cheng, H., Hu, Y. & Reinhard, M., 2014).

Figur 1. Exempel på en konstgräsplans uppbyggnad med olika lager (skapad i MacBooks skriv- och
ritprogram Pages). Inspirerad figur från Cheng, H. et al., (2014).

Konstgräsplaners uppbyggnad kan skilja sig från varandra, men att dagens gräsmattor
alltid inkluderar tre övre huvudlager. För att skapa en känsla av naturligt gräs
används syntetiska gräsfiber som exempelvis kan bestå av polyetylen (PE) eller
polypropylen (PP). Ett fyllnadsmaterial kallat granulat används mellan grässtråna, se
figur 2. Förutom granulatet fylls gräsmattan på med ett sandlager för att grässtråna
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ska hållas på plats men också för att skapa en hårdare yta. Det nedersta lagret består
av en plastmatta som gör det möjligt för dränering vid nederbörd (Cheng, H. et al.,
2014).

Figur 2. Uppbyggnadslager av konstgräsmatta (skapad i MacBooks skriv- och ritprogram Pages) Inspirerad
figur från Cheng, H. et al., (2014).

3.2

Fyllnadsmaterial

Fyllnadsmaterialet granulat används främst för att ge idrottare bra fotgrepp, bättre
dämpning samt för att hjälpa gräsfibrerna att stå upp (Cheng, H. et al., 2014). Det
finns olika sorter av granulat på marknaden idag och dessa kan vara nyproducerade
medan andra är tillverkade av återvunnet material. Nedan beskrivs olika granulat
som säljs på marknaden i Sverige.
3.2.1 SBR
Granulatet SBR (Styren Butadien Rubber) framställs av återvunna däck från bilar
eller maskiner och är ett vanligt alternativ som fyllnadsmaterial till konstgräsplaner.
Granulatet finns i originalfärgen svart, men det finns även SBR som är färgade i
exempelvis grönt. Cirka 60 procent av alla konstgräsplaner i Sverige använder SBRgranulat. SBR är även det billigaste granulatet som finns ute på marknaden
(SWECO, 2016).
I Sverige är det Svensk Däckåtervinning AB (SDAB) som är ansvariga för att
insamling och återvinning sker av uttjänta däck (Svensk Däckåtervinning, u.å.a).
SDAB har anlitat Ragn-Sells Däckåtervinning AB för att utföra denna insamling och
återvinning (Ragn-Sells, u.å.).
Däck innehåller cirka 40 procent gummi, hälften syntetiskt framställt gummi (SBRgummi) och hälften naturgummi. Utöver dessa 40 procent kan däck innehålla
aromatiska mjukgörande oljor, zinkoxid, förstärkningsmedel, svavel och metaller
(kemikalieinspektionen, 2006).
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3.2.2 EPDM & R-EPDM
EPDM-granulat (Etylen Propylen Dien Monomer) består av industrigummi
(SWECO, 2016). Nytillverkat EPDM-granulat kan inte återvinnas då det är
vulkaniserat (Unisport, u.å.a). Vid vulkanisering sker en omvandling av gummit
genom uppvärmning och vulkmedel (ex. svavel och/eller peroxider). Det sker en
kemisk reaktion som ändrar gummistrukturen för att kunna ta fram produktens
form som önskas (Nationalencyklopedin, u.å.a). Basen för nytillverkat EPDM är
industrigummi och vid vulkaniseringen tillsätts zinkoxid (främst vid vulkning med
svavel), mjukgörare (mineraloljor) samt flamskyddsmedel (Nilsson, MalmgrenHansen & Sognstrup Thomsen, 2008). Sammansättningen av EPDM-granulat är 68
procent kalciumkarbonat, 22 procent EPDM, åtta procent mineralolja och fyra
procent ftalater (Magnusson & Mácsik, 2017).
R-EPDM-granulat (Recycled-Etylen Propylen Dien Monomer) är återvunnet
industrigummi som kan innehålla cirka 50 olika produkter inklusive gummi. REPDM kan bestå av kablar, bilmattor som mals ned till granulat. På så sätt finns
ingen säkerhet på vilka ämnen som produkten egentligen innehåller (Nilsson et al.,
2008).
3.2.3 TPE
TPE-granulat (Termoplastisk polyester elastomer) består av termoplastiska
elastomer och naturgummi som är nytillverkat (Svenska sportsbygg, u.å.).
Termoplastiska elastomer är återvinningsbara och detta beror på grund av att
materialet inte är vulkaniserat (Enligt Plasticeurope, u.å.). Sammansättningen av
detta granulat består av 40 procent kalciumkarbonat, 20 procent polypropylen, 20
procent polyetylen, 16 procent mineralolja och fyra procent ftalater (Magnusson &
Mácsik, 2017).
3.2.4 Organiskt fyllnadsmaterial
Det finns organiska material som kan användas som fyllnadsmaterial på
konstgräsplaner men dessa är ovanliga i Sverige. Fyllnadsmaterialet kan bestå av
exempelvis kokos, bark och kork (Länsstyrelsen Skåne, 2016). Så kallat e-cork är ett
exempel, vilket är ett expanderat korkmaterial från korkek och är därför ett
miljövänligare alternativ vid användning och är återvinningsbart (Unisport, u.å.b).
Ett annat exempel är Geo Infill Pro, vilket är en blandning mellan kokos och kork.
Det finns ett antal brister med fyllnadsmaterialet, vilket är att den både håller fukt
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bra och fryser vid minusgrader samt att materialet behöver fyllas på oftare jämfört
med gummigranulat (Gårda Johan AB, u.å.).
3.3

Miljöpåverkan vid spridning

Den största spridningsvägen för granulatet och dess ämnen att nå närliggande
vattendrag är via dagvattensystemet. Dagvatten definieras som regn- och smältvatten
som förekommer på markytan. När vattnet når markytan och rinner från exempelvis
gator, tak, parkeringsytor och andra hårdgjorda ytor går vattnet under definitionen
dagvatten. Gävle kommun är det vanligt att dagvattnet transporteras till en recipient
utan att vattnet går igenom någon rening (Gästrike vatten, 2017). Dräneringsvatten
är dagvatten som infiltrerar ned i mark eller dagvatten som avleds via ledningar eller
dike, vars syfte är att avvattna marken (VASYD, 2017).
Granulat som sprids via dagvattnet kan spridas via dagvattensystem till närliggande
vattendrag och bli tillgänglig för vattenlevande organismer. Då spridningen av
granulat från konstgräsplaner är ett relativt nytt ämne och forskningsområden
begränsade, tar detta kapitel upp mikroplasters generella påverkan på vattenlevande
organismer i fast partikelform. Däremot finns det ett antal forskningsstudier som
berör granulat på konstgräsplaner där granulatets urlakning av toxiska ämnen
undersökts. Detta kapitel ger därför en översiktlig bild av miljöpåverkan som
spridningen i granulat och dess ämnen kan ge upphov till i vattenförekomster.
3.3.1 Partikelform
Mikroplast är ett miljöhot bland annat på grund av dess storlek och materialets
svårnedbrytbara egenskaper (Shim & Thomposon, 2015). Plasterna kan, på grund av
dess storlek, lätt kan transporteras långa vägar via vattendrag. Små plastpartiklar kan
störa habitat hos exempelvis strandlevande djur och att ekosystemet kan påverkas
negativt om djur får i sig dessa då partiklarna kan vara skadliga (Peng, Wang & Cai,
2017). Det finns studier som menar att det finns stor risk att organismer kan förtära
skräp i marina miljöer och 292 av 340 studier påvisar detta (Gall & Thompson,
2015). Mikroplaster liknar organismers primära föda vilket är en orsak till förtäring.
Följderna av förtäringen kan bli bland annat inflammationer och näringsbrist hos
organismen (Steer, Cole, Thompson & Lindeque, 2017). Det kan också leda till
stopp i tarmsystemet då plaster inte kan brytas ned i organismen (Cole et al., 2016).
Exempel på studier som påvisar organismers förtäring av mikroplaster är Steer et
al., Cole et al. & Desforges, Galbraith & Ross (2015). Dessa undersökningar
studerade fisklarver och djurplankton (hoppkräftor) upptagningsförmåga av
mikroplaster. Hoppkräftor beskrivs ha en central del i näringskedjan och utgör föda
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åt många fiskarter. Förtäring av små plastpartiklar är inte det enda hotet som
partikeln utgör mot vattenlevande organismer, utan även dess urlakning av ämnen.
Vid produktion av syntetiskt material tillsätts kemikalier och om organismer förtär
partikeln riskeras dessa toxiska ämnen att utsöndras i organismen. Dessa ämnen kan
öka i koncentration på individnivå men också högre upp i näringskedjan (Engler,
2012). Mikroplaster har även en förmåga att adsorbera toxiska föroreningar från
exempel sediment och på så sätt öka koncentrationen av giftiga ämnen i
plastpartikeln (Nas & Thomas, 2014).
Mikroplasters fysikaliska egenskaper
Olika plaster kan ha olika densitet vilket har en betydande roll om partikeln lätt kan
spridas via vattendrag eller sedimenterar till botten. Vatten är tyngst vid 4 °C och är
då i genomsnitt 1 g/cm3. Om partikeln har högre densitet än vatten sjunker den
troligtvis till botten och tvärtom vid lägre densitet än vatten (Faktabanken, u.å.).
Densiteten är en betydande faktor om mikroplaster sprids via vattendrag och kan
transporteras långa vägar (Eerkes-Medrano et al., 2015). Partikelns densitet har
också en betydande påverkan på upptagningsförmågan hos vattenlevande
organismer. Partikelns densitet är avgörande för hur tillgänglig den blir för olika
vattenlevande arter i näringskedjan beroende på om den flyter eller sjunker (Sharma
& Chatterjee, 2017). Starka vindar och turbulens kan medföra att partiklar med
högre densitet än vatten hålls vid vattenytan istället för att sjunka (Kukulka et al.,
2012). En annan faktor som kan ändra partikelns fysikaliska egenskaper är
adsorption av andra ämnen och kemikalier, vilket kan innebära att ämnen fastnar på
partikelns yta som kan innebära att partiklar med lägre densitet sjunker istället (Carr
et al., 2016).

3.3.2 Urlakning av ämnen från granulat
Urlakning av ämnen kan ske vid regn eller bevattning av planen där kemikalier kan
urlakas från granulat och följa med regnvattnet ner i dagvattenbrunnarna eller
planens dräneringssystem genom infiltration. Urlakning av ämnen kan ske lokalt vid
gräsplanen men även när partikeln spridits till ett vattendrag eller recipient. Farliga
ämnen från konstgräsplaner är inte en direkt risk för miljön utan beror på ämnenas
koncentration som miljön utsätts för (kemikalieinspektionen, 2006). Studier som
redovisas i detta avsnitt har utförts där forskare analyserat urlakning av toxiska
ämnen från granulat. Undersökningarna omfattar urlakning av ett stort antal olika
ämnen och de som redovisas nedan i kapitlet är främst de ämnen som förekom i
förhöjda koncentrationer men också ämnen som anses toxiska för miljön. Därefter
har en jämförelse utförts med de urlakande koncentrationerna och riktvärden som
används i Sverige för utsläpp till dagvatten, se bilaga A. Detta har utförts för att få en
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överblick av ämnenas omfattning och om urlakningen klassificeras som
överskridande av gränsvärden i Sverige.
Ämnena som urlakades i förhöjda koncentrationer tillhör samlingsnamnet
miljögifter och kan ha en negativ påverkan på miljön, vilket redovisas nedan
(Länsstyrelsen Västerbotten, u.å.). Urlakningen av metaller och organiska
föreningar är beroende av pH-värdet och sker mest i sura och alkaliska förhållanden
(Enligt Cheng, H., Hu, Y. & Reinhard, M., 2014).
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) är förorenande ämnen där många
sammansättningar klassificerats som cancerframkallande för människor. PAH:er
förekommer i flera hundra föreningar och en av de föreningar som är mest
toxikologiskt studerade är Bens(a)pyren (Livsmedelsverket, 2018). PAH:er binds
till partiklar i vattenmiljöer och kan därför transporteras lätt med partikeln eller
sedimenteras och lagras på botten (Kemikalieinspektionen, 2016). PAH:er kan ha
toxiska effekter hos fiskar genom att exempelvis skada reproduktionsförmågan.
PAH:er är stabila och svårnedbrytbara, men också fettlösliga som kan bidra till
bioackumulation (Naturvårdsverket, 2008). 16 föreningar av PAH:er indelas i olika
grupper och kategorier beroende på molekylvikt och genotoxitet. PAH-L klassas
som lågmolekylvikt och anses inte vara toxiska vid underskridande av gränsvärdet
som visas för ytvatten. De övriga PAH:er (PAH-M och PAH-H) är medelrespektive hög molekylvikt och anses genotoxiska oavsett koncentration. PAH-L
(Naftalen, acenaften och acenaftylen), PAH-M (Flouren, fenatren, antracen,
flouranten och pyren), PAH-H (Benso(a)antracen, krysen, benso(b)flouranten,
benso(a)pyren, dibens(ah)antracen, benso(ghi)perylen och indeno(123cd)pyren)
(Naturvårdsverket, 2017b). En ny lag stiftades år 2010 inom EU som innebar en
sänkning av den tillåtna mängden PAH:er i bildäck (Kemikalieinspektionen, u.å.).
Zink är en tungmetall som är livsnödvändig och tas därför upp av organismer och är
inte skadlig förrän det uppstår i för höga halter (kemikalieinspektionen, 2006). Då
urlakningen av zink är starkt beroende av lågt pH, blir zinken mer biotillgänglig.
Förhöjda koncentrationer av zink kan ha negativ påverkan på djurplankton, alger och
fiskar (Milton, Von Stedingk & Persson, 2018). Det är tillväxten, överlevnaden och
reproduktionen som kan påverkas negativt hos akvatiska organismer (Cheng et al.,
2014).
Organiska föreningar är inte kemiskt bundna till granulatet och därför kan urlakning
ske (Kemikalieinspektionen (2006). Ftalater används i första hand som mjukgörare i
både gummi och plast. De ftalater som kan bidra till reproduktionsstörande effekter
är bland andra dietylhexylftalat (DEHP), dibutylftalat (DBP) samt butylbensylftalat
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(BBP) (Stockholms stad, 2017). Ftalater är toxiska för akvatiska organismer och har
en giftig inverkan på alger. DEHP är det ftalat som är extremt fettlöslig och
bioackumulerande (Naturvårdsverket, 2009; Länsstyrelsen i Skånes län, 2002).
Fenoler kan vara giftiga i höga halter och kan ha en negativ miljöpåverkan på grund
av att ämnet är bioackumulerande och långlivad. Nonyl- och oktylfenol är mycket
giftiga för vattenlevande organismer och binds till partiklarna i vattnet. Dessa
fenoler bidrar till hormonstörande effekter och påverkar reproduktionsförmågan
negativt (Kemikalieinspektionen, 2006; Stockholms stad, 2018).
Tidigare studier
Sammanfattningsvis har det utförts fler studier på SBR än R-EPDM, EPDM och
TPE. SBR-studierna har i första hand undersökt urlakningen med avseende på zink.
Några exempel på studier som redovisar höga halter av zink vid urlakning från SBR
och som överskrider svenska riktvärden för utsläpp till dagvatten är Connecticut
Department of Environmental Protection (2010), Bocca et al. (2009), Magnusson &
Mácsik (2017), Nilsson, Malmgren-Hansen & Sognstrup Thomsen (2008), Plesser,
Thale & Lund (2004). En studie som inte fått fram samma resultat och som inte
överskrider riktvärden av zink är Magnusson (2017). Zink förekom även i höga
halter i R-EPDM enligt undersökningen Magnusson & Mácsik och överskrider de
svenska riktvärdena. Zink har inte detekterats vid urlakning från TPE och enligt
Nilsson, Malmgren-Hansen & Sognstrup Thomsen (2008) beror detta på att TPE
inte är vulkaniserat och innehåller därför inte hög koncentration av zink.
Enligt studien Magnusson & Mácsik (2017) förekom det utsläpp av fenoler från SBR,
TPE och R-EPDM. Enligt svenska riktvärden utgör utsläpp av fenoler från SBR och
TPE en “måttlig allvarlig” risk. R-EPDM bidrar däremot till en “mycket allvarlig”
risk på fenoler. En annan studie som visar att det sker utsläpp av fenoler vid lägre
pH är Nilsson, Malmgren-Hansen & Sognstrup Thomsen (2008) som redovisar att
de sker från både SBR, EPDM och TPE. Dessa utsläpp överskrider de svenska
riktvärdena. I studien Plesser, Thale & Lund (2004) redovisas höga koncentrationer
av fenoler från SBR och enligt författarna hade SBR en koncentration av
nonylfenoler som överskrider kanadensiska miljökvalitetsnormer. Fenoler ur två
SBR granulat överskred svenska riktvärdet “mycket allvarlig” risk.
Enligt studien Magnusson & Mácsik (2017) sker ett utsläpp av ftalater från TPE.
Resultatet i studien överskrider de svenska riktvärdena. Enligt studien Nilsson,
Malmgren-Hansen & Sognstrup Thomsen (2008) urlakas höga koncentrationer av
ftalater i vatten med neutralt pH från både SBR, EPDM och TPE. Värdena
överskrider de svenska riktvärdena. Urlakning av höga koncentrationer av ftalater
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visades även från SBR i studien Plesser, Thale & Lund (2004). De flesta överskrider
de svenska riktvärdena.
PAH (16) som ingår i alla PAH-grupper detekterades vid urlakningstestet från SBR
enligt studien Plesser, Thale & Lund (2004). Enligt Magnusson & Mácsik (2017) är
det även en möjlig koncentration av PAH-L i form av naftalen i TPE-granulatet.
PAH-L överskrider de svenska riktvärden för ytvatten. Se bilaga B för en mer
detaljerad förklaring av studierna. De flesta resultat överskrider svenska riktvärdena,
se mer om riktvärdena i bilaga A.

3.4

Ramverk

Då konstgräsplaner kan ha negativ påverkan på miljön kan detta kopplas till globala
och svenska miljömål, som redovisas nedan. En viktig del i arbetet för att uppnå de
svenska miljömålen är att använda lagstiftning för att minimera utsläpp som bidrar
till dessa föroreningar. Det finns ingen lagstiftning direkt kopplad till
konstgräsplaner men det finns lagar och krav som bör tillämpas på denna typ av
verksamhet och anläggning. I detta avsnitt redovisas lagar och krav som berör
verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter generellt men också som kan kopplas
till konstgräsplaner.

3.4.1 FN:s globala hållbarhetsmål
FN:s 17 globala hållbarhetsmål syftar till att främja mänskliga rättigheter, utrota
fattigdom och hunger i världen, arbeta för jämställdhet samt att bevara och säkra
naturens resurser och ekosystemstjänster (Regeringskansliet, 2017b). Alla 17 mål
arbetar för en hållbar utveckling, vilket är ”en utveckling som tillfredsställer dagens
behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina
behov” (FN-förbundet, u.å.).
Sveriges regering beskriver att plast i havet är ett omfattande miljöproblem och om
föroreningen fortsätter kommer det år 2050 finnas mer plast i haven än fisk
(Regeringskansliet, 2017a). Granulat från konstgräsplaner sprids främst via
dagvattnet och kan på så sätt spridas via ytavrinning och dagvattenbrunnar till
närliggande vattendrag (IVL, 2017). Som tidigare nämnt beskriver Lechner et al.
(2014) att vattendrag som exempelvis floder och åar är en stor transportkälla för
mikroplaster (Granulat) att nå ut till haven. Ett av FN:s globala hållbarhetsmål som
berör detta miljöproblem är “Hav och marina resurser” som bland annat syftar till att
bevara och skydda det marina livet och den biologiska mångfalden genom att inte
släppa ut föroreningar. Definitionen för målet är ”Bevara och nyttja haven och de
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marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling” (Globala
målen, u.å.a). Målet inkluderar delmål som är tidsatta och ett av dessa delmål är
14.1 som innebär att till år 2025 ska en betydande minskning ske av alla slags
föroreningar främst från landbaserade verksamheter till haven (Regeringskansliet,
2015). Då konstgräsplaner anses vara en betydande utsläppskälla av mikroplaster bör
spridningen av dessa begränsas för att kunna bidra till att uppnå detta delmål.
Ett annat av FN:s globala hållbarhetsmål är ”Hållbar konsumtion och produktion”
som syftar till att främja hållbar utveckling genom att använda resurser effektivt, ta
hänsyn till naturens ekosystemstjänster som är viktiga för vår försörjning samt att
minska användning av farliga kemikalier. Definitionen för målet är ”Främja hållbara
konsumtions- och produktionsmönster”. Ett delmål i detta hållbarhetsmål är 12.4
som innebär att ”senast 2020 uppnå miljövänlig hantering av kemikalier och alla typer av
avfall under hela deras livscykel, i enlighet med överenskomna internationella ramverket, samt
avsevärt minska utsläppen av dem i luft, vatten och mark i syfte att minimera deras negativa
konsekvenser för människors hälsa och miljön” (Globala målen, u.å.b). Då granulatet
innehåller kemikalier som tidigare studier har påvisats urlaka bör spridningen
begränsas för att uppnå detta delmål.
3.4.2 Sveriges miljömål
Det finns 16 miljökvalitetsmål i Sverige som är beslutade av riksdagen och fungerar
som en mall för myndigheters, kommuners och länsstyrelsers gemensamma
miljöarbete inom Sveriges gränser, internationellt samt inom EU. Naturvårdsverket
är den svenska organisationen som har ansvaret att miljöarbetet utförs
(Regeringskansliet, u.å.). Nedan beskrivs två av dessa miljökvalitetsmål som kan
kopplas till spridningen av granulat och dess urlakande ämnen.
Giftfri miljö
Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö berör konstgräsplaner och spridningen av
mikroplaster (granulat) från dessa då de innehåller kemikalier. Granulat innehåller
ämnen som exempelvis tungmetaller och om det sker ett utsläpp av dessa granulat
sprids gifterna till miljön. Riksdagen beskriver att:
"Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället
ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av
naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa
och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är
nära bakgrundsnivåerna" (Miljömål, 2017a).
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Gävleborgs län inte att uppnå miljömålet Giftfri miljö till år 2020. Det går inte att se
en tydlig utveckling i miljön och orsaken till att målet inte kommer uppnås till 2020
är på grund av generell förorening av kvicksilver men också toxiska ämnen som
dioxiner i fet fisk. Även metaller förekommer i mark, sediment och vatten. Dessa
miljögifter härrör från punktutsläpp som exempelvis jordbruk men också från diffusa
källor som exempelvis atmosfäriska utsläpp. För att uppnå miljömålet krävs åtgärder
för att minska kemikalieanvändning och utsläpp (Miljömål, 2017b).
Levande sjöar och vattendrag
Granulat och dess urlakande ämnen kan spridas via dagvattnet genom ytavrinning
och/eller dräneringsvattnet genom infiltration på planen. Dessa föroreningar
riskerar att hamna i närmaste vattendrag och därför berörs miljökvalitetsmålet
Levande sjöar och vattendrag (Miljömålsrådet, 2017). Riksdagens definition av
målet är att:
"Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika
livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald,
kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion
ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas” (Miljömål,
2016).
Utvecklingen i miljön är positiv för miljömålet men det kommer vara svårt att
uppnå miljömålet i Gävleborg till 2020 även om åtgärder införs på grund av att
vattenmiljön är väldigt negativt påverkad. En anledning till detta är att många sjöar
och vattendrag i Gävleborgs län inte uppnår en god kemisk status på grund av
miljögifter i vattenförekomster och sediment (Miljömål, 2017c).
3.4.3 Verksamhetsutövarens ansvar och tillsynsmyndighet
Miljöbalken är en svensk miljölagstiftning som infördes år 1999 och ligger även som
grund till ett antal föreskrifter och förordningar (Naturvårdsverket, 2017c).
Miljöbalken syftar till att främja hållbar utveckling, vilket bland annat innebär att
skydda människan och miljön, hushålla med jordens resurser samt att bevara den
biologiska mångfalden. Enligt miljöbalken 2 kap. 2 § i är verksamhetsutövaren
skyldig att skaffa sig kunskap för att skydda människors hälsa och miljö mot
olägenheter eller skada. Konstgräsplaners verksamhetsutövare är de som äger eller
har ansvaret för underhåll och skötsel av planen (Naturvårdsverket, 2018a). Enligt 3
§ ska verksamhetsutövaren vidta åtgärder eller försiktighetsmått för att motverka,
hindra eller förebygga skada på människors hälsa och miljö, med hjälp av bästa
möjliga teknik. 4 § beskriver att verksamhetsutövaren ska undvika att använda eller
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sälja kemiska produkter som kan medföra risker för människors hälsa eller miljön.
Detta gäller om produkten kan ersättas med en mindre farlig (SFS 1998:808).
Konstgräsplaner kan klassas som en miljöfarlig verksamhet vid spridning av granulat
med stöd av miljöbalken 9 kap. 1 §. Paragrafen beskriver att en miljöfarlig
verksamhet avses då det sker “utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark,
byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten” (SFS 1998:808). En
miljöfarlig verksamhet kan delas in i olika klassningar beroende på verksamhetens
påverkan och omfattning. Dessa klassningar kallas A-, B-, C- och U-verksamhet och
de tre förstnämnda innebär anmälningspliktiga verksamheter. U-verksamheter
behöver inte anmälas eller förprövas men tillsynsmyndighet som kommunens nämnd
för miljö-och hälsoskydd kan kräva utredningar eller åtgärdsprogram om detta skulle
behövas ur miljöskyddssynpunkt eller skydd för människor hälsa (Länsstyrelsen
Stockholm, u.å.).
Miljöbalken 26 kap. handlar om tillsyn av verksamheter och beskriver att
tillsynsmyndigheten har möjlighet att ställa krav på verksamhetsutövare. Detta
innebär att verksamhetsutövaren bör ha egenkontroll och vidta åtgärder vid hälsooch miljöfara. 19 § beskriver att verksamhetsutövaren ska planera och kontrollera
verksamheten för att motverka olägenheter på människors hälsa och miljö.
Verksamhetsutövaren ska ta reda på hur verksamheten påverkar miljön vilket kan
utföras med hjälp av exempelvis egna undersökningar. En verksamhet som har en
påverkan på miljön måste ta fram ett förslag på kontrollprogram eller åtgärdsförslag
till tillsynsmyndigheten, om de begär detta. Tillsynsmyndigheten kan även begära in
uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen enligt § 21 och § 22 (SFS
1998:808).
Tillsyn av konstgräsplaner är inte vanligt idag men det är något som
Naturvårdsverket tycker borde införas i större utsträckning. De beskriver dock att
det är upp till varje kommun att införa dessa tillsyner (Naturvårdsverket, u.å.).
Kommunen är ansvarig tillsynsmyndighet gällande hälsoskydds- och miljöfrågor för
konstgräsplaner. De kommunala tillsynsmyndigheterna kan exempelvis vara
miljöförvaltningen, miljökontoret eller länsstyrelsen och de har ansvaret för
tillsynen vid användandet av granulat på konstgräsplaner. Denna tillsyn gäller vid
användningen av alla sorters granulat och dess klassningar (Naturvårdsverket,
2018b). Vid en intervju med Patrik Gustavsson, miljöchef på avdelningen Miljö- och
hälsoskydd Samhällsbyggnad Gävle, framgick det att Miljö- och Hälsoskydd är de
som utför tillsyn på kommunal nivå. Vidare beskriver P. Gustavsson (Personlig
kommunikation, 17 april 2018) att det inte sker någon tillsyn på konstgräsplanerna i
Gävle kommun idag. Se mer från intervjun i bilaga E.
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3.4.4 Granulatets klassning
Beroende på om granulatet är nytillverkat eller återvunnet kan det ha olika
definitioner. Om granulat från återvunnet material är tillverkat utomlands och
importeras in till Sverige klassas det som en produkt. Nytillverkat granulat klassas
som en produkt och granulat som är tillverkat av återvunnet material och genomgått
en återvinningsprocess i Sverige kan både klassas som en produkt eller ett avfall
(Länsstyrelsen Skåne, 2016). Ett material som återvinns måste uppfylla vissa
kriterier i Avfallsdirektivet för att kunna bli en produkt. Avfallsdirektivet är ett
gemensamt direktiv inom hela EU och innehåller olika artiklar som beskriver hur
avfall bör/ska hanteras. Avfallsdirektivet Artikel 6 punkt 1 beskriver att kriterier
som krävs för att avfall ska bli produkt är att produkten ska användas för ett specifikt
ändamål, ska efterfrågas på marknaden samt att tekniska krav för ändamålet och
lagstiftning för produkter ska uppfyllas. Det sista kriteriet är att produkten inte ska
leda till negativa följder för människans hälsa och miljön vid användning (SFS,
2008/98/EG).
Tillverkaren som producerar granulat av återvunnet material har kan bedöma om
det tillverkade granulatet fortfarande anses vara ett avfall eller om denna blivit en ny
produkt (Naturvårdsverket, 2018c). Naturvårdsverket rekommenderar tillverkaren
att rådgöra med en tillsynsmyndighet vid denna bedömning. Tillsynsmyndigheter
kan inte ta ett eget beslut om avfallet upphört att vara ett avfall och slutliga
bedömningen utgörs av tillverkaren (Naturvårdsverket, 2018d). Däremot om
avfallet innehåller särskilt farliga ämnen som finns med i REACH-förordningen krävs
ansökan och tillstånd från Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa). Tillståndet
gäller för tillverkarens produkter som ska användas eller släppas ut på marknaden
och som innehåller särskilt farliga ämnen. Exempel på dessa ämnen kan vara ftalater
som (BBP (bensylbutylftalat), DBP (dibutylftalat) och DEHP (di(2-etylhexyl)ftalat)
eller vissa kromföreningar (Kemikalieinspektionen, 2015).
Återleverantören som sedan köper in detta granulat från tillverkaren har skyldighet
att skaffa sig kunskapen om vad granulatet klassas som. Juridiskt gäller olika lagar
och krav om det handlar om ett avfall eller en produkt och därför är det viktigt att
konstgräsplanens verksamhetsutövare (inköparen) har kunskapen om vad granulatet
klassas som för att veta vilken lagstiftning som ska tillämpas (Naturvårdsverket,
2018c).
Som tidigare nämnt är SBR, TPE, R-EPDM och EPDM de granulat som säljs på den
svenska marknaden. TPE och EPDM-granulat är nytillverkat och därför bör det
klassas som en produkt. R-EPDM och SBR är två återvunna material och kan därför
klassas som både en produkt eller ett avfall. Idag tillverkas SBR av Ragn-sells i
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uppdrag av SDAB (Svensk däckåtervinningen AB). Enligt SDAB klassas granulatet
som ett avfall idag men att de är i en process att söka tillstånd om att klassa SBR som
en produkt (F. Ardefors, personlig kommunikation, 19 april 2018). Se mer från
intervjun i bilaga F. Enligt Unisport (personlig kommunikation, 14 maj 2018)
tillverkas inte R-EPDM inom Sveriges gränser och därför bör granulatet klassas som
en produkt då det importeras in i landet.
Avfall
Om ett granulat klassas som ett avfall tillämpas avfallslagstiftningen
(Naturvårdsverket (2018c). Detta är på grund av att avfall utgör en föroreningsrisk
och därför kan återanvändning av avfall för anläggningsändamål vara anmälnings- och
tillståndspliktig, enligt miljöprövningsförordningen 29 kap. § 34 respektive § 35
(SFS 2013:251). Granulat som klassas som ett avfall och som sprids från
planområdet innebär nedskräpning enligt Lag (2016:782) 26 §, som menar att avfall
inte får spridas i utomhusmiljö som allmänheten har tillgång eller insyn till (SFS
2016:782).
Produkt
Om granulatet från återvunnet material klassas som en produkt tillämpas produkt/kemikalie-lagstiftning och denna lagstiftningen gäller även för nytillverkade
produkter (Naturvårdsverket, 2018c). Tillverkaren av granulatet är ansvarig för att
produkten är säker när den släpps ut på marknaden och kemikalieinspektionen har
ansvaret för tillsynen av detta (Naturvårdsverket, 2018b). Kemikalieinspektionen är
en myndighet som arbetar för att uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö genom att
utveckla lagar, regler och styrmedel för bland annat kemiska produkter inom
Sveriges gränser, internationellt och på EU-nivå (Kemikalieinspektionen, u.å.;
Kemikalieinspektionen, 2006).
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4 Resultat
I detta kapitel ges en geografisk översikt av konstgräsplanerna tillsammans med en
beskrivning för respektive plan. Fyllnadsmaterial redogörs för respektive plan och
därefter presenteras en övergripande riskbedömning av fyllnadsmaterialet och dess
urlakande ämnens möjliga spridningsvägar via dagvattensystemet.
Dagvattensystemens utlopp identifieras för att beskriva vattendragens status med
avseende på vattenförekomsternas känslighet för vissa prioriterade ämnen.
4.1

Områdesbeskrivning

Träffen IP, Gavlevallen, Sörby IP, Andersberg och Nynäs IP är fem stycken
utomhuskonstgräsplaner som ligger i Gävle kommun, se figur 3. Konstgräsplaner
ägs av Gavlefastigheter samt Kultur och fritid ansvarar för underhåll och drift.
Gavlefastigheter är en organisation som ägs av Gävle kommun och det gör även
förvaltningen Kultur och fritid (P. Egerfält och T. Rosén, personlig kommunikation,
5 april 2018).

Figur 3. Konstgräsplanernas geografiska placering i Gävle kommun (Samlingskartan, u.å.).

Träffen IP - en 11-mannaplan (105x65m) som byggdes år 2004 och är placerad
nordväst om Gävle stad i stadsdelen Sätra. Gräsplanen är placerad vid ett
skolområde och intill planen mynnar ett vattendrag kallad Bäckebrobäcken. Planen
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tillhör tredje generationens konstgräsplan och gräsmattan byttes ut år 2017.
Fyllnadsmaterial som används på Träffen IP är R-EPDM-granulat och detta är inköpt
av Unisport och sedan konstgräsmattan byttes ut har inget nytt granulat fyllts på (P.
Egerfält och T. Rosén, personlig kommunikation, 5 april 2018).
Gavlevallen - en inhägnad fotbollsarena nordväst om Gävle stad i stadsdelen Sätra.
Konstgräsplanen är placerad på ett idrottsområde som kallas Gavlehov och intill
planen finns bland annat en hockeyarena samt en travbana. Gavlevallen byggdes år
2015 och är en 11-mannaplan (105x68m). Gavlevallen tillhör den tredje
generationens konstgräsplaner och på planen används fyllnadsmaterial TPE-granulat.
Granulatet är inköpt av Spentab och sedan planen byggdes år 2015 har cirka 2 ton
granulat fyllts på (P. Egerfält och T. Rosén, personlig kommunikation, 5 april
2018).
Nynäs IP - en konstgräsplan som byggdes år 1992 men en ny matta anlades år 2007.
Nynäs IP är en 11-mannaplan (105x65m) som är placerad i centrala stadsdelen
Nynäs och tillhör den andra generationens konstgräsplaner. På planen används TPEgranulat som köptes in av Svenska sportsbygg och inget nytt granulat har fyllts på
sedan gräsmattan byttes år 2007 (P. Egerfält och T. Rosén, personlig
kommunikation, 5 april 2018).
Sörby IP- konstgräsplan blev färdigställd år 2016 och är en 11-mannaplan
(102x65m) som tillhör den tredje generationens konstgräsplaner. Konstgräsplanen
är belägen intill ett bostadsområde och en bilväg i stadsdelen Sörby sydväst om
Gävles stadskärna. På Sörby IP används SBR-granulat som har köpts in från Spentab
och sedan byggnationen har inget nytt granulat fyllts på (P. Egerfält och T. Rosén,
personlig kommunikation, 5 april 2018).
Andersberg - en 11-mannaplan (63x105m) som blev färdigställd år 2013. Planen är
placerad i Andersbergs centrum bredvid ett skolområde och ett bostadsområde som
är beläget söder om Gävle stadskärna. Gräsplanen tillhör den tredje generationens
konstgräsplaner och det fyllnadsmaterial som används på denna plan är SBRgranulat, vilket är likadant granulat som används på Sörby IP (se ovan) (P. Egerfält
och T. Rosén, personlig kommunikation, 5 april 2018).

4.2

Spridningsvägar via dagvattensystem

Det finns olika sätt för granulatet och dess urlakande ämnen att spridas från
konstgräsplanen ut till miljön och som tidigare nämnt är dagvattnet den största
spridningskällan av granulat från konstgräsplaner. En kartläggning av
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konstgräsplanernas dagvattensystem har därför utförts och dess utlopp till närmaste
vattendrag. Möjligheter till spridning har analyserats med avseende på dagvattnets
avrinning via dag- och dräneringsbrunnar samt migrationen av granulat beroende på
dess egenskaper att flyta eller sjunka. Även om granulatet inte kommer igenom alla
olika lager i konstgräsplanen kan toxiska ämnen potentiellt urlakas och spridas via
dräneringsvattnet ut till närmaste recipient. Samtliga konstgräsplaner förutom
Anderberg underhålls under vintern och snöröjs. Enligt T. Rosén (personlig
kommunikation, 5 april 2018) återanvänds granulatet som plogats bort med snön till
snöupplagorna vid planerna. Snöröjning är en möjlig spridningsväg för granulatet att
försvinna från konstgräsplanen och därför redovisas detta också nedan.
För att finna möjliga spridningsvägar har fältobservationer utförts på respektive
konstgräsplan. Fältobservationerna skedde i början av april och maj för att identifiera
skillnaden mellan den hårda vintern 2017-2018 och våren 2018 då snön smält.
Syftet med detta var att se hur granulatet ansamlats i snöupplagen från snöröjningen
och hur nära dessa var placerade dagvattenbrunnarna. En undersökning på
respektive granulats fysikaliska egenskaper har utförts genom vattenprov från
Gavleån för att ta reda på hur partikeln reagerar i vatten beroende på densitet.
Beskrivning av resultatet presenteras under respektive plan nedan. Enligt
markingenjör A-L. Wennerberg (personlig kommunikation, 26 april 2018) på
Gavlefastigheter har dagvattenbrunnarna ett sandfång som töms ungefär en gång per
år. Sandfånget samlar upp små men tunga partiklar (Nationalencyklopedin, u.å.b).
Sandfånget i dagvattenbrunnarna är främst konstruerade för att skydda ledningarnas
system från att sättas igen, men också för att förhindra föroreningar att nå
vattendrag. Sandfånget avlägsnar effektivt stora partiklar och kan avlägsna partiklar
mindre än 1 mm. Studier har dock påvisat att högintensiva vattenflöden kan minska
effektiviteten för avlägsning av mindre partiklar och att rening av lösta föroreningar
är väldigt låg (Länsstyrelsen Gävleborg, 2015a). Granulat kan spridas förbi sandfång
och ut i dagvattenledningarna vid höga vattenflöden (Miljöförvaltningen i Malmö
stad, 2018).
I kapitlet nedan redovisas möjliga spridningsvägar för respektive konstgräsplan,
snöupplag vid planen samt granulatets fysikaliska egenskaper i vatten, med
vattenprov från Gavleån.
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4.2.1 Träffen IP
Träffen IP har två öppna dagvattenbrunnar och ett dräneringssystem (A-L.
Wennerberg, personlig kommunikation, 26 april 2018). Vid fältobservationen som
utfördes i maj identifierades granulat intill dagvattenbrunnarna vilket kan resultera i
migration av granulatet och dess potentiellt urlakande ämnen ned i brunnarna.
Dag- och dräneringsvattnet leds till en markinfiltrationsanläggning (markbädd) som
renar vattnet innan utlopp. Enligt relationsritningar från A-L. Wennerberg
(personlig kommunikation, 26 april 2018) består markbädden av bland annat två
sand- och grusskikt, torv inlagt i stenskelett (som omges med genomsläpplig
geoduk) samt ett ytskikt. I mitten av markbädden finns ett bräddavlopp för att leda
bort överflödigt vatten vid höga flöden. En provtagning utfördes år 2006 på
utgående dagvatten med avseende för att mäta halterna av zink, vilket gav ett
resultat att det inte förekom förhöjda värden av detta ämne. Ingen ny provtagning
har utförts efter att mattan och granulatet byttes ut år 2017 (A-L. Wennerberg).
Enligt Samlingskartan (2017) har dag- och dräneringsvattnet sitt utlopp i
Bäckebrobäcken intill planen, se figur 4.
På denna konstgräsplan finns det en bestämd grusyta för snöupplag, se orange
markering i figur 4 (P. Egerfält, personlig kommunikation, 5 april 2018). Under
fältobservationen som utfördes i april konstaterades det att snöhögar förekom på den
bestämda snöupplagsytan men även på andra ytor vid sidan om planen där granulat
förekom.
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Figur 4. Översiktskarta på Träffen IP med utmarkerade symboler för Brunnar, ledningar, snöupplag,
markbädd samt utlopp (Samlingskartan, 2017).

På Träffen IP används R-EPDM och vattenprovet som utfördes på detta granulatet
visade att partiklarna sjönk till viss del när det lades i vattenprovet från Gavleån,
men ett stort antal flöt på vattenytan i glaset, se bilaga C. Vid omrörning av
partiklarna hände ingen större förändring. Några ytterligare partiklar sjönk vid
omrörning och det kunde konstateras att de svarta partiklar var mer kapabla till att
flyta medan fler gråa sjönk till botten, se bilaga C.
4.2.2 Gavlevallen
På konstgräsplanen finns det ett dräneringssystem som avleder vatten från planen till
en reningsdamm då det anses som förorenat vatten, reningsdammen visas med grön
markering i figur 5. Reningsdammen byggdes då exploateringen av den nya arenan
skulle medföra höga utsläpp från bland annat trafik och parkeringsytor. Dagvattnet
utanför konstgräsplanens arena avleds till trädridåer där det även finns
kupolbrunnar, se figur 5 och 7 för en tydligare bild över avledning av dagvattnet
(WSP, 2013). Konstgräsplanens arena har två större portar (markerat med röd
markering i figur 5) där granulatet kan spridas ut från planen. Vid
fältobservationerna identifierades granulat i trädridån och intill kupolbrunnarna på
ena kortsidan av planen, men även intill dagvattenbrunnarna på andra kortsidan av
planen. I en dagvattenutredning utförd av WSP beskrivs fotbollsplanen ha god
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kapacitet för infiltration av dagvatten, men beskriver även att dagvatten kan rinna ut
mot sidorna vid högintensiva regn och på så sätt nå brunnarna utanför. Brunnarna
och trädridån avleder dagvattnet till de allmänna dagvattenledningarna som har sitt
utlopp i Testeboån, se figur 6 (WSP) och enligt Länsstyrelsen Gävleborg (2016)
ingår ån i ett Natura 2000-område.
Enligt P. Egerfält (personlig kommunikation, 5 april 2018) snöröjs planen och
därefter transporteras snön till en bestämd yta, se orange markering i figur 5. Den
bestämda snöupplagsytan är placerad på en grusmark vid ett grönområde där
granulat förekom i stora mängder som vid snösmältning hamnar i grönområdet.
Enligt dagvattenutredningen utförd av WSP (2013) kommer denna mark att bli
förorenad under årens lopp. Vid fältobservationer kunde det konstateras att
ytterligare snöhögar var placerade på andra ytor utöver den bestämda, se figur 5.
Dessa mindre upplag var placerade utanför portarna nära trädridåer och
kupolbrunnar. I snöhögar förekom granulat som riskerar att spridas till brunnarna
med smältvattnet eller till trädridån.
Granulatet som används på Gavlevallen är TPE detta granulat en densitet på 0,85
g/cm3 (SO.F.TER., u.å.). Jämfört med vatten, som vanligen har 1 g/cm3, borde
granulat troligtvis flyta på vattenytan. Vattenprovet som utfördes visade dock ett
annat resultat, då ungefär hälften av partiklarna sjönk till botten relativt snabbt i
stilla vatten, medan andra hälften låg på vattenytan, se bilaga C. Vid omrörning av
vattnet började partiklarna genast sjunka och när detta granulat väl hade sjunkit till
botten var det svårt att röra om partiklarna då de klumpade ihop sig på botten av
glaset, se bilaga C.
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Figur 5. Översiktskarta med utmarkerade symboler för snöupplag, reningsdamm, portar samt avledande av
dag- och dräneringsvatten från planområdet på Gavlevallen (Samlingskartan, 2017).

Figur 6. Den allmänna dagvattenledningens utlopp i Testeboån (Samlingskartan, 2017).

27

Figur 7. Översikt över planområdets avledning av dag- och dräneringsvatten (WSP, 2013). Bild kopierad
med tillstånd.

4.2.3 Nynäs IP
Under fältobservationerna kunde tre öppna dagvattenbrunnar identifieras varav två
av brunnarna är placerade i ena hörnet av konstgräsplanen och den tredje är placerad
vid en byggnad på andra sidan av planen, se figur 8. Dagvattenbrunnarna är
placerade i närheten av planen, vilket kan resultera i migration av granulatet och
dess potentiellt urlakande ämnen ned brunnarna. Dagvattenbrunnarna är kopplade
på den allmänna dagvattenledningen som har sitt utlopp i Gavleån, se figur 9
(Samlingskartan, 2017).
Enligt P. Egerfält (personlig kommunikation, 5 april 2018) finns det en bestämd
asfalterad yta vid planen för snöupplag (se orange markering i figur 8). Vid
fältobservationer kunde det konstateras att snöhögen sträckte sig en bit längre än det
planerade området. Snöhögen var i detta fall även placerad på en grönyta och i dessa
snöhögar förekom granulat. Inga öppna dagvattenbrunnar identifierades dock inom
området vid snöupplaget under fältobservationerna.
TPE-granulatet som används på Nynäs konstgräsplan skiljer sig lite från det TPEgranulat som används på Gavlevallen i strukturen. Detta granulat har inte lika slät
kompakt yta och innefattar olika storlekar på partiklarna, men resultatet visade att
partiklarna reagerade på liknande vis. När partiklarna lades ner i vattnet sjönk cirka
hälften av partiklarna medan andra hälften flöt på vattnets yta, se bilaga C. Vid
omrörning började de större partiklarna genast att sjunka och lägga sig på botten av
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glaset medan de mindre partiklarna flöt omkring i vattnet. När vattnet stannat av
hade så gott som alla partiklar sedimenterat till botten, se bilaga C.

Figur 8. Översiktskarta med utmarkerade symboler för snöupplag och öppna brunnar (Samlingskartan,
2017).

Figur 9. Allmänna dagvattenledningens utlopp i Gavleån (Samlingskartan, 2017).

4.2.4 Sörby IP
Konstgräsplanen har fem öppna dagvattenbrunnar som är placerade på ena långsidan
av planen och tre av dessa är placerade på asfaltsytan som omringar planen, se figur
10. Vid fältobservationen noterades granulat på asfaltsytan nära brunnarna och därav
riskerar partiklarna att spridas ned i brunnarna. Två av fem brunnar är placerade på
grusmark mellan omklädningsrummen och planen. Vid denna plats kan granulatet
följa med spelarna genom att partiklarna fastnar på skorna, speciellt om det har
regnat, och hamna i dagvattenbrunnarna. Enligt P. Egerfält (personlig
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kommunikation, 5 april 2018) finns det en bestämd yta vid planen för snöupplag
som är på en gräsmatta (se orange markering i figur 10). Vid fältobservationer
konstaterades det att snöhögar även var placerade på andra ytor nära
dagvattenbrunnar. I dessa snöhögar förekom granulat som riskerar att spridas till
dagvattenbrunnarna med smältvattnet. Dagvattnet avleds via brunnarna vidare till
dagvattenledningen som har sitt utlopp i Hemlingbybäcken, se figur 11.

Figur 10. Översiktskarta med utmarkerade symboler för snöupplag och öppna brunnar (Samlingskartan,
2017).

Figur 11. Dagvattenledningens utlopp i Hemlingbybäcken (Samlingskartan, 2017).

Om granulatet sprids ner i dagvattenbrunnen borde detta sjunka, då det enligt
Svensk Däckåtervinning (u.å.b) har högre densitet än vatten. Resultatet från
Vattenprovet som utfördes på SBR-granulatet visade dock ett annat resultat. I
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vattenprovet konstaterades det att de flesta partiklarna lades på vattenytan medan ett
fåtal sjönk till botten. Då de flesta partiklarna flöt på ytan (i stilla vatten) utfördes en
omrörning för att efterlikna intensiva vattenflöden och virvlar. Detta resulterade i
att några fler partiklar sjönk till botten men det var ett stort antal partiklar som flöt
upp till ytan igen, vilket indikerar på att granulatet har egenskaper att både flyta och
sjunka i vatten, se mer i bilaga C.
4.2.5 Andersberg
Konstgräsplanen har tre öppna dagvattenbrunnar varav två är placerade på
asfaltsytan utanför planen, se figur 12. Granulatet sprids lätt från planen till asfalten
som då riskerar att spridas ned i brunnarna, vilket konstaterades vid
fältobservationerna. Den tredje dagvattenbrunnen är placerad precis intill
konstgräsplanen, vilket enligt M. Eriksson (personlig kommunikation, 14 maj 2018)
är för att komplettera avrinningen vid intensiva regn. Det är hög risk att granulatet
åker ned i denna brunn då den ligger precis intill planen.
Enligt P. Egerfält (personlig kommunikation, 5 april 2018) snöröjs inte planen och
därför packas snön under vinterhalvåret. Då dagvattenbrunnarna befinner sig nära
planen kan smältvattnet föra med sig granulat till dessa brunnar. Andersbergs
konstgräsplan har ett dräneringssystem som är kopplat till dagvattenledningarna och
om urlakande ämnen sprids via dräneringsvattnet kan dessa ämnen spridas med
dagvattensystemet ut till närmaste recipient.
Granulatet som används på denna konstgräsplan är SBR, vilket även används på
Sörby IP. Enligt vattenprovet kan detta granulat både sjunka och flyta, se tydligare
beskrivning i avsnitt 4.2.4 ovan och bilder i bilaga C. Dagvattenbrunnarna har
uppsamling i form av sandfång och därför kommer de partiklar som sedimenterar
fastna i detta fång, medan de partiklar som flyter transporteras vidare i
dagvattenledningen. Ledningen har sedan sitt utlopp, precis som konstgräsplanen
Sörby IP, i Hemlingbybäcken, se figur 13.
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Figur 12. Översiktskarta med utmarkerade symbol för öppna brunnar (Samlingskartan, 2017).

Figur 13. Dagvattenledningens utlopp i Hemlingbybäcken (Samlingskartan, 2017).

4.3

Vattendragens status och granulatets påverkan

Dagvattnet som avleds från konstgräsplanerna har utlopp i Bäckebrobäcken,
Hemlingbybäcken, Gavleån och Testeboån som visas i figur 14. Beroende på
granulatets densitet har partikeln olika förmågor att spridas till dessa vattendrag
genom huruvida partikeln sedimenterar till botten i vattendraget eller transporteras
med vattenströmmar. Urlakning av vissa toxiska ämnen kan förekomma från
konstgräsplanen men också då partikeln spridits ut till vattendraget. Enligt A-L.

32

Wennerberg (personlig kommunikation, 26 april 2018) har ingen tidigare
provtagning utförts på utgående vatten från konstgräsplanerna, med undantag på
Träffen IP där provtagning på utgående vatten utfördes år 2006 med avseende på
zink. Tidigare studier som nämns i avsnitt 3.3.2.1 har därför studerats för att med
hjälp av dessa kunna ta reda på vilka ämnen som potentiellt kan urlaka från
respektive granulat. Detta kapitel ger en överblick över vattenförekomsternas status
samt om dessa är extra känsliga mot vissa prioriterade ämnen som granulatet kan ge
ett tillskott av.
Vissa toxiska ämnen som benämns i avsnitt 3.3.2 kan urlakas i högre
koncentrationer vid lägre pH-värde och därför granskas även statusen för försurning
i respektive vattenförekomst. Gävle är generellt motståndskraftig mot försurning på
grund av kalkrika marker som ger en buffrande effekt (Gävle kommun, 2005).
Försurat regn kan också vara en betydande faktor på urlakning av ämnen i högre
koncentrationer, men uppmätta halter svaveldioxid (SO2) i luften i länet ligger
under miljökvalitetsnormer (Länsstyrelsen Gävleborg, u.å.a). Vattendrag och sjöar i
Gävleborgs län kalkas för att bevara pH-känsliga arter som bland annat
flodpärlsmusslan som inte tål lägre pH-värde än fem (Länsstyrelsen Gävleborg,
u.å.b).

Figur 14. Konstgräsplanerna i Gävle kommun och riktningspilar till vattendragen som berörs via
dagvattenutloppen (Samlingskartan, u.å.).

33

Inget av de berörda vattendragen uppnår god kemisk status och detta beror främst
på en nationell förorening av ämnena polybromerade difenyletrar (PBDE) samt
tungmetallen kvicksilver. Alla Sveriges ytvattenförekomster antas överskrida
gränsvärdena för PBDE och kvicksilver, därför benämns dessa ämnen “överallt
överskridande ämnen”. Dessa föroreningar saknar tekniska förutsättningar för att
minska halterna i alla ytvattenförekomster för att uppnå god kemisk status
(Länsstyrelsen Gävleborg, 2017).
4.3.1 Testeboån
Testeboån är ett vattendrag som mynnar nordväst om Gävle och är totalt cirka 60
kilometer lång (Länsstyrelsen Gävleborg, u.å.c). Nedre delen av Testeboån ingår i
ett Natura 2000 område som innebär att naturtyper och arter ska skyddas och
bevaras enligt EU:s art- och habitatdirektiv. I denna å finns totalt cirka 30 rödlistade
arter som bland annat musslor, fåglar och insekter. Bland dessa arter finns också lax,
havsöring samt flodpärlsmusslan (Länsstyrelsen Gävleborg, 2016).

Testeboån (Vatteninformationssystem Sverige ID: SE673516-157221) är inte
försurad. Ån uppnår måttlig ekologisk status och förväntas uppnå god ekologisk
status år 2021. Däremot uppnås inte god kemisk status på grund av miljögifter i
vattenförekomsten men denna bedömning grundas på ”överallt överskridande
ämnen” som anses förekomma i alla Sveriges ytvattenförekomster. Andra
föroreningar av särskilt förorenande ämnen, som till exempel zink, har inte klassats.
Testeboån har sitt utlopp i så kallat Testeboåns delta Naturreservat utmed Gävles
kust och denna vattenförekomst kallas Avan (Länsstyrelsen Gävleborg, 2015b)
En del av dagvattnet på området vid Gavlevallens konstgräsplan leds via
dagvattenbrunnar samt trädridå och kupolbrunnar till allmänna ledningar som har
sitt dagvattenutlopp i Testeboån. Detta inkluderar inte dräneringsvattnet från planen
då vattnet avleds till en reningsdamm. På denna plan används TPE-granulat som vid
fältobservationerna kunde identifieras utanför arenan vid portarna och i snöhögarna
vid trädridåerna. Enligt tidigare studier kan TPE urlaka fenoler och ftalater men
också möjliga koncentrationer av PAH-L i form av naftalen, se avsnitt 3.3.2.1
Halterna av fenoler överskrider svenska gränsvärden för vattenkvalitetskriterierna
för akvatiskt liv, ftalater överskred gränsvärden för kemisk ytvattenstatus och PAHL förekom i möjlig förhöjd koncentration jämfört med haltkriterier för ytvatten.
Som beskrivs ovan är särskilt förorenande ämnen i Testeboån ej klassade och därför
saknas data för att avgöra om ån är extra känslig för dessa ämnen. De fysikaliska
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egenskaperna hos granulatet visar på att dessa partiklarna sjunker, men som tidigare
nämnt finns det risk att partiklarna tar sig igenom dagvattenbrunnarnas sandfång vid
högintensiva flöden. Då granulatet kan spridas via dagvattenbrunnar ut till
vattendraget finns det risk för förorening och de fysikaliska egenskaperna visar på att
partikeln troligtvis sedimenteras till botten.
4.3.2 Bäckebrobäcken
Bäckebrobäcken är ett vattendrag som är cirka 11 kilometer lång och har sitt
huvudavrinningsområde i Gavleån. Den ekologiska statusen på bäcken
(Vatteninformationssystem Sverige ID: SE673321-156940) uppnår måttlig status.
Den kemiska statusen uppnår ej god på grund av “överallt överskridande ämnen”,
men utöver denna bedömning anses den kemiska statusen vara god. Ingen
bedömning angående statusklassning gällande försurning har utförts i
Bäckebrobäcken på grund av att data saknas mellan åren 2007-2013 (Länsstyrelsen
Gävleborg, 2013 & 2017).
Träffen IP har dagvattenutlopp i Bäckebrobäcken och på planen används granulatet
R-EPDM. Som tidigare redovisats i avsnitt 3.3.2.1 kan det ske urlakning av zink och
fenoler från R-EPDM. Träffen IP har två öppna dagvattenbrunnar som tillsammans
med ytvattnet från planen går genom en markbädd som renar vattnet från partiklar
och förorenande ämnen innan det leds vidare ut i bäcken. Därför anses granulat och
potentiellt urlakande ämnen inte påverka bäckens status avsevärt. Dock har
markbädden bräddavlopp vilket kan innebära utsläpp av orenat vatten vid
högintensiva regn.
4.3.3 Gavleån
Ån är cirka 30 kilometer lång och har sitt utlopp i Inre fjärden. Försurning är inte ett
problem i Gavleån då tidigare provtagningar visade på nära neutralt vatten
(Herrman, 2017).
Statusklassningen i Gavleån (Vatteninformationssystem Sverige ID: SE672928157021) uppnår måttlig ekologisk status. Statusen för särskilt förorenande ämnen
som krom och zink anses vara god i Gavleån men zink har förekommit i förhöjda
halter vid provtagningar under tidigare år. Till denna beskrivning ges en motivering
och bedömning att zink kan förekomma i Gavleån på grund av tidigare uppmätta
halter. Den kemiska statusen uppnår ej god med avseende på “överallt överskridande
ämnen” men även på grund av överskridande av gränsvärden för vissa prioriterade
ämnen enligt Sveriges vattendirektiv. Dessa ämnen är PAH:er (antracen och
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fluoranten), (di(2-etylhexyl))-ftalat (DEHP) samt kloralkaner som är i förhöjda
halter i vattenförekomsten (Länsstyrelsen Gävleborg, 2017).
Nynäs IP har dagvattenutlopp i Gavleån och på planen används TPE-granulat.
Tidigare studier redovisar att TPE kan urlaka fenoler och ftalater men också möjliga
koncentrationer av PAH-L i form av naftalen, se avsnitt 3.3.2.1. Halter av fenoler
överskrider svenska gränsvärden för vattenkvalitetskriterierna för akvatiskt liv,
ftalater överskrider gränsvärden för kemisk ytvattentatus och PAH-L förekom i
möjlig förhöjd koncentration jämfört med haltkriterier för ytvatten. Dagvattnet från
Nynäs avleds via dagvattenbrunnar orenat ut i Gavleån. Granulatets fysikaliska
egenskaper visade vid vattenprovet att granulatet sjunker snabbt och bör fastna i
brunnarnas sandfång. Granulatet kan spridas förbi sandfånget ut i ledningarna vid
högintensiva regn (Miljöförvaltningen i Malmö stad, 2018). Därför finns det risk att
granulat och dess urlakande ämnen kan transporteras med vattnet och potentiellt
påverka statusen i vattendraget. Om granulatet sprids ut till vattendraget
sedimenteras partikeln troligtvis till botten av bäcken. Som nämns ovan är PAH:er
och ftalater en bidragande faktor till att vattenförekomsten inte uppnår god kemisk
status och därför kan urlakningen ge ett tillskott av dessa förorenande ämnen.
4.3.4 Hemlingbybäcken
Hemlingbybäcken (Vatteninformationssystem Sverige ID: SE672745-157418) är ett
vattendrag som är fem kilometer lång. Bäcken mynnar ut i järvstabäcken och
ytterligare 0,8 kilometer innan vattnet mynnar ut i Inre fjärden (Länsstyrelsen
Gävleborg, 2015 & 2017).
Hemlingbybäcken uppnår måttlig ekologisk status och förväntas inte uppnå god
status till år 2021. Bäcken har en måttlig status med avseende på zink och arsenik då
medelvärdet av dessa ämnen överskrider gränsvärdet. Den kemiska statusen uppnår
ej god status på grund av “överallt överskridande ämnen”. Förutom denna
bedömning anses den kemiska statusen vara god. Statusklassning av försurning i
Hemlingbybäcken beskriver att det inte förekommer försurning i vattendraget
(Länsstyrelsen Gävleborg, 2015 & 2017).
De konstgräsplanerna som har sitt utlopp i Hemlingbybäcken är Sörby IP och
Andersberg. På båda planerna används SBR-granulat och enligt tidigare studier i
avsnitt 3.3.2.1 finns det risker för urlakning av zink, fenoler, ftalater och PAH:er.
Dessa studier visar på att SBR kan urlaka zink i förhöjda koncentrationer och då
bäckens ekologiska status beror på bland annat förhöjda halter av zink kan detta
bidra med ett tillskott av detta ämne till bäcken. Vid vattenprovet visade granulatets
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fysikaliska egenskaper att granulatet både potentiellt flyter och/eller sjunker i
vatten. Därav finns det risk att granulat lätt kan spridas förbi sandfånget i
dagvattenbrunnarna ut till vattendraget. Om partikeln når vattendraget har SBR
fysikaliska egenskaper som innebär att partikeln både kan sedimentera till botten
eller transporteras vidare via vattendraget.
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5 Åtgärdsförslag
Vid fältobservationerna som utfördes i april och maj 2017 kunde brister identifieras och
det finns ett antal åtgärdsförslag som skulle kunna implementeras för att minska
spridningen av granulat från konstgräsplaner i Gävle kommun. Åtgärdsförslagen riktar sig
till spridningen av granulat i sin fasta form. Åtgärdsförslagen tas fram generellt för alla
planer även om ett antal åtgärdsförslag är mer anpassade för vissa specifika planer.
Åtgärderna är i första hand framtagna för att minska spridningen från planen men också för
att underlätta återanvändningen av granulat som avlägsnas från planen genom snöröjning.

5.1

Hindra att granulat hamnar utanför planen

Vid fältobservationerna som utfördes på respektive konstgräsplan kunde det konstateras
att det förekom mycket granulat utanför planen. På respektive planområde finns det
dagvattenbrunnar som granulat riskerar att spridas till och därför är det viktigt att
förebygga att granulat hamnar utanför planen för att minimera spridningen.
Ett åtgärdsförslag är att införa kläd- och skoborstar som spelarna kan använda innan de
lämnar planen, se figur 15. Stora sopborstar kan också vara ett alternativ för att borsta
tillbaka granulatet till planen efter användning. Ett annat åtgärdsförslag är att införskaffa en
sarg runt planen alternativt hårdgjorda ytor som exempelvis asfalt. Flera av
konstgräsplanerna i denna rapport har asfalt runt planen men under fältobservationerna
kunde det konstateras att det låg granulat på utsidan av asfalten, se figur 16. I dessa fall bör
en bredare asfaltsgång implementeras för att lättare kunna återföra granulatet till planen.

Figur 15. Skoborstar för att avlägsna granulat från skorna (Unisport, u.å.c).
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Figur 16. Asfaltsytan utanför Träffens konstgräsplan där granulat förekommer i anslutning till grönytor
(Fältobservation, 8 maj 2018).

5.2

Uppsamling i brunnar

Som tidigare nämnt kan granulat spridas ner i dagvattenbrunnarna, som visas i figur 17 och
figur 18. För att säkerställa att partikeln inte sprids vidare till dagvattenledningarna kan
filter eller granulatfällor implementeras i brunnarna, se figur 19. På så sätt kan granulatet
enkelt stoppas från att migrera till dagvattenledningarna och granulatet kan då återföras till
planen. Detta uppsamlingssystem kräver dock regelbunden tömning då exempelvis löv
kommer att ansamlas i brunnens filter.

Figur 17. SBR-granulat intill dagvattenbrunn på Sörby IP:s (Fältobservation, 12 april 2018).
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Figur 18. Andersbergs dagvattenbrunn med SBR-granulat intill (Fältobservation, 8 maj 2018).

Figur 19. Granulatfällor som placeras i dagvattenbrunnar för att fånga upp granulat som migrerat från planen
(Unisport, u.å.d).

5.3

Snöupplag och återanvändning av granulat

Vid fältobservationerna fanns det snöhögar på andra ytor utöver den bestämda ytan, se
figur 20. Om snön läggs på ytor där dagvattenbrunnarna är placerade riskerar granulatet
att spridas med snösmältningen ned i brunnen, se figur 21. Därför bör den bestämda ytan
för snöupplag utökas för att få plats med att samla all snö på ett och samma ställe för att ha
ett mer kontrollerat upplag.
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Figur 20. Snöupplag utöver den primära ytan på Sörby IP som är placerad precis intill en dagvattenbrunn
(Fältobservation, 12 april 2018).

Figur 21. Snöupplag med innehållande granulat under våren då smältvatten leds ned i dagvattenbrunnen på Sörby IP
(Fältobservation, 8 maj 2018).

Verksamhetsutövaren bör även se över underlaget på de bestämda platserna och alternativt
asfaltera dessa för att underlätta återanvändningen av granulatet. Gavlevallen är ett
exempel där snön läggs på jord/grus där snösmältningen sker i naturmark, se figur 22 och
23. Resterande konstgräsplaner har liknande upplägg av snö genom upplag på grusmark
eller grönområde och detta försvårar möjligheten att återanvända granulatet då partiklarna
åker ned i mark och exempelvis mossa.
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Figur 22. Snöupplag från Gavlevallens konstgräsplan vid naturområde med grusmark (Fältobservation, 12 april
2018).

Figur 23. Snösmältning i maj vid snöupplaget vid Gavlevallen, med synligt grönt TPE-granulat i snöhögen
(Fältobservation, 8 maj 2018).

5.4

Förvaring av granulat

De konstgräsplaner som skulle behöva förbättra förvaringen av granulatsäckar är Sörby IP
och Träffen IP. Säckarna förvaras utomhus bredvid konstgräsplanerna och därför är de
speciellt utsatta och riskerar att gå sönder. På Sörby IP har ena säcken av granulat sprättats
upp och har därför spridits ut på gräsmattan vilket försvårar upptaget av granulatet, se
figur 24. På Träffen IP förvaras granulatet i säckar med presenning över, se figur 25, vilket
ger ett högre skydd men för optimalt skydd bör dessa inte ligga utomhus.

41

Figur 24. SBR-granulat på Sörby IP där säcken är sönderriven och granulat har läckt ut (Fältobservation, 12 april
2018).

Figur 25. R-EPDM- granulat på Träffen IP där säckarna är omlagda med presenning (Fältobservation, 12 april
2018).

Att förvara granulat på en säker och skyddad plats kan minska riskerna för spridning om
säckarna går sönder. Säckarna kan gå sönder genom exempelvis slitage på grund av hårda
väderförhållanden eller vårdslöst hanterande av säckarna. Ett åtgärdsförslag för en säkrare
lagring av granulat kan vara en förvaringsbod som inte tar mycket plats och som har
låsfunktion. Alternativt kan närliggande befintliga byggnader användas som
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5.5

Information

Enligt Kultur och fritid T. Rosén (Personlig kommunikation, 5 april 2018) ges det idag
information till personalen om vad som är viktigt att tänka på vid plogning. Användare av
planen som exempelvis spelare och ledare bör informeras om problematiken angående
spridning av granulat samt hur denna spridning kan hindras. Detta kan utföras genom att
sätta upp informationsblad eller skyltar, men även kurser för utbildningssyfte.
5.6

Tillsyn

Då det inte sker någon tillsyn på konstgräsplanerna i Gävle kommun idag är ett
åtgärdsförslag att den kommunala avdelningen Miljö-och Hälsoskydd ska börja utföra
tillsyn för att kontrollera spridning som verksamheterna ger upphov till och dess
miljöpåverkan. Fram till att eventuell tillsyn införs bör verksamhetsutövaren ta fram en
åtgärdsplan för att minska miljöpåverkan, vilket Naturvårdsverket även rekommenderar
(Naturvårdsverket, 2018b).

43

6 Diskussion
Mikroplast i haven är ett aktuellt miljöhot idag och eftersom konstgräsplaner har utsetts
till en betydande utsläppskälla av mikroplaster är det av stor vikt att minska denna
påverkan direkt från källan. Vårt resultat påvisar att det finns spridningsvägar för
granulatet att nå ut till dagvattensystemen från de flesta planerna i Gävle kommun, men
frågan är om detta granulat når ut till vattendragen via dagvattenledningar och i så fall
vilken mängd. Den exakta konsekvensen av spridningen som sker är svår att redogöra och
vi vill vara tydliga med att verksamhetsutövaren måste utföra egna undersökningar för att
identifiera exakta utsläppsmängder, oavsett om det är i partikelform eller urlakning av
ämnen. Provtagningar bör utföras på utgående vatten vid varje konstgräsplan för att kunna
redogöra exakta koncentrationen vid urlakning och om dessa ämnena kan ge negativa
effekter på miljön. En viktig del i arbetet är att tillsynsmyndigheten bör ställa krav på
verksamhetsutövaren att upprätta åtgärder om spridning fortsätter att ske och om
urlakningen kan ge negativa effekter på miljön. Spridningen av granulatet i fast
partikelform kan minskas/stoppas med relativt enkla och billiga medel och
åtgärdsförslagen som presenteras i denna rapport är något som verksamhetsutövaren skulle
kunna implementera i verksamheten.
På konstgräsplanerna används olika sorters granulat som kan ha olika påverkan beroende
på hur benägna partiklarna är att spridas från planen via dagvattnet och vilka ämnen som
kan urlakas. Vi har inte utfört någon analys för vilket granulat som anses vara mest lämplig
ur miljösynpunkt, men med hjälp av vattenprover och tidigare undersökningar av
urlakning har en analys kunnat utföras kring den potentiella påverkan. Därför antas
granulatsorterna urlaka liknande ämnen som tidigare studier påvisat men viktigt att
poängtera är att det behövs platsspecifika provtagningar för att kunna redogöra exakt hur
mycket som utlakas från varje konstgräsplan.

6.1

Områdesbeskrivning och spridningsvägar

På Träffen IP går både dag- och dräneringsvattnet genom en markbädd innan utlopp i
Bäckebrobäcken, vilket är ett bra sätt att skydda omgivande miljö. Vid fältobservationerna
förekom det mycket granulat utanför planen och precis intill dagvattenbrunnarna.
Granulatet som sprids via dessa brunnar kan nå markbädden och därför borde dessa
partiklar rengöras från infiltrationsbädden för att kunna uppnå bästa möjliga
reningskapacitet. Därför anser vi att även om denna konstgräsplan har ett bra
reningssystem för utgående vatten från planen, behövs migrationen av partiklarna minskas
för att undvika eventuella konsekvenser som partikeln kan ställa till med i
infiltrationsanläggningen.
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Gavlevallens konstgräsplan är en relativt ny anläggning och har modernt avledningssystem
för dag- och dräneringsvatten. Dräneringsvattnet från planen anses vara förorenat och
därför avleds detta vatten till en reningsdamm. Detta är ett hållbart sätt att ta hand om
vattnet på då dräneringsvattnet kan innehålla toxiska ämnen från planen och är något som
borde införas vid alla planer då vattnet anses vara förorenat. Förslaget angående
dräneringsvattnets avledning till reningsdammen togs fram innan exploatering av
konstgräsplanen och redan då antogs vattnet komma att bli förorenat.
Verksamhetsutövaren borde därför ta hänsyn till föroreningsrisken även för de andra
konstgräsplanerna i Gävle kommun. Då dagvattnet utanför planen avleds till öppna
trädridåer och dagvattenbrunnar tror vi inte att Gavlefastigheter ha räknat med att
granulatet kan befinna sig utanför planen i den mängd det faktiskt gör. Vid
fältobservationerna förekom det mycket granulat vid portarna och i trädridåer vid
kupolbrunnarna. Största anledningen till denna spridning utanför arenan beror nog främst
på att snöupplagor har placerats i anslutning till trädridån. Detta snöupplag är inte
optimalt då granulat förekommer i stora mängder i snön som plogats av planen. Det
primära snöupplaget är inte heller optimalt då granulatet kan förorena marken i
naturområdet, och därför skulle en asfalterad yta vara ett mer hållbart alternativ.
Nynäs konstgräsplan har tre öppna dagvattenbrunnar nära planen där granulatet riskerar
att spridas. Snöhögarna var placerade på andra sidan planen där inga öppna
dagvattenbrunnar kunde identifieras. Därför bör snöupplagorna inte ha en betydande
påverkan för spridning av granulat via dagvattensystemet.
Sörby IP har dagvattenbrunnar på ena långsidan av planen, och vid dessa brunnar lades
extra snöupplag upp. Eftersom snöröjning är en hög riskfaktor för att sprida granulat från
planen och därför borde detta åtgärdas. Sörbys hantering av granulat framkommer som
vårdslöst då granulatet ligger utanför säckarna i stora högar och detta visar på att
granulatet behöver förvaras på en säkrare plats för att inte riskera att detta sprids i varken
miljön eller dagvattenbrunnar.
På området vid Anderbergs konstgräsplan finns det dagvattenbrunnar i anslutning till
planen. Ena brunnen är belägen precis intill planen, vilket indikerar på att det sker en
direkt kontakt mellan granulatet och brunnen. Då planen inte snöröjs är smältvattnet från
planen en hög risk att granulatet ska spridas till brunnen. Att brunnen är belägen på denna
yta anses som riskfullt och när brunnen anlades på detta ställe fanns nog ingen tanke om att
granulatet kan spridas från planen via denna.
6.2

Tidigare studier, status- och granulatets påverkan

Tidigare studier som använts i denna rapport har undersökt olika granulat för att ta reda på
om dessa urlakar toxiska ämnen. Dessa undersökningar har utförts i första hand i
laboratorium. Många av forskarna beskriver att det finns potential att urlakning kan ske i
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höga halter men att dessa koncentrationer är vid “värsta tänkbara scenario” då de flesta
undersökningar utförs koncentrerat i skaktester. Det är fortfarande begränsat med
undersökningar och provtagningar i verkliga förhållanden. I undersökningarna har
forskarna använt olika vätskor för att undersöka urlakningen vid basisk- eller sur lösning.
Vissa toxiska ämnen har påvisats urlaka i högre halter i sura förhållanden. Dock är det inte
troligt att försurat vatten kan förekomma i Gävles vattendrag under en längre tid då
marken är kalkrik och pH-värdet klassats som nära neutralt.
År 2010 stiftades en ny europeisk lag gällande halter av PAH:er vid produktionen av däck,
vilket innebar en sänkning av dessa ämnen. I den norska undersökningen som utfördes av
Plesser, Thale & Lund (2004) detekterades PAH16 från SBR-granulat. Studien utfördes år
2004, vilket innebär att lagstiftningen angående sänkningen av PAH:er i däck inte trätt i
kraft och därför kan SBR-granulatet som undersöktes innehållit högre koncentrationer av
PAH: än vad det hade gjort idag. Därav kan det inte sägas med säkerhet att samma resultat
skulle påvisas idag. Magnusson & Mácsik (2017) redovisade i sin undersökning att ett
potentiellt PAH derivat kunde detekteras från SBR-granulatet, vilket är skillnad från vad
Plesser et al. kom fram till i sin studie.
Statusklassningen som använts från Vatteninformationssystem Sverige har bedömts utifrån
provtagningar i vattenförekomsterna. Provtagningar i vattendragen har utförts under olika
år, vilket gör det svårt att avgöra om granulatet som används idag är en bidragande faktor i
dessa provtagningar. Att granulat kan urlaka ämnen har tidigare studier påvisat, men
frågan är om dessa ämnen urlakas direkt vid kontakt med vatten eller om det tar flera år
för granulatets kemiska sammansättning att brytas ned och urlaka toxiska ämnen. Om nya
provtagningar skulle tas idag vid utloppen i vattendragen kanske dessa visar ett påslag av
granulatets urlakande ämnen.

6.3

Metod

För att få tag på fakta angående konstgräsplanerna har kontakt skett med främst
Gavlefastigheter. Information om planerna var svår att finna då olika personer har varit
involverade i konstgräsprojekten men också för att dokumenten med information inte
finns med i det nya datasystemet.
Vattenprovet på granulatets fysikaliska egenskaper i vatten utfördes då det var svårt att
finna exakta siffror på densiteten för respektive granulat. Densiteten kan skilja sig för olika
granulat även om de är av samma sort, vilket kan bero på olika strukturer på granulatet
men också på grund av storleken. Därför utfördes ett vattenprov för varje granulat som
används på konstgräsplanerna för att testa de olika fyllnadsmaterialens förmåga att flyta
eller sjunka i vatten. Tanken med att ta vatten från Gavleån var främst för att få fram
någorlunda verklighetsbaserade resultat. Vattenproven utfördes genom att droppa i
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granulatet i ett vattenglas fyllt med vatten från Gavleån som sedan kraftigt rördes om med
en sked. Begränsningar i detta prov kan vara att undersökningen utfördes i glas, vilket inte
ger granulatet en stor yta att befinna sig på. Om en hink hade använts istället för ett glas
kanske resultatet blivit annorlunda då partiklarna skulle haft större yta att röra sig på. En
större vattenyta kan innebära att granulatet reagerar på ett annat vis.
R-EPDM-granulatet som används på Träffen IP är svart och grått och något som noterades
under vattenprovet var att de flesta gråa partiklarna sjönk till botten medan flest svarta låg
på ytan i jämförelse. Eftersom återvunnet EPDM kan innehålla många olika ämnen, och att
detta granulat inte är tillverkat i Sverige, är det svårt att veta exakt vad det är gjort av för
material. Genom denna undersökning konstaterades att de svarta partiklarna reagerade på
samma sätt som SBR-granulatet, vilket kan tyda på att R-EPDM innehåller material från
återvunna däck.
6.4

Snöröjning

Konstgräsplanernas snöupplag var placerade, utöver den primära ytan, på flera ställen vid
planerna. Detta är en brist i skötseln då flera snöupplag var placerade nära
dagvattenbrunnar. På grund av detta utgör konstgräsplanen en utökad risk för spridning
som kan egentligen hade kunnat undvikits. Vi förmodar att detta kan ha skett på grund av
att det var en hård vinter 2017-2018, men eftersom snö uppkommer varje år och kan
uppkomma i höga mängder bör resurserna ses över angående snöupplagen för att minska
spridningen till dagvattenbrunnarna. Några planer som är i extra behov av att detta är
Sörby IP och Gavlevallen. Om inte åtgärder för spridning av granulat i fast form
implementeras kan dessa granulat spridas till vattendragen och urlaka toxiska ämnen i ett
senare skede.
6.5

Åtgärdsförslag

Uppsamlingsfilter för granulat bör implementeras i dagvattenbrunnarna för att minska
spridningen. Sandfånget räcker inte till som “rening” av partiklar då dessa kan spridas förbi
sandfånget vid högintensiva regn. Filter skulle innebära en säker uppsamling av partiklar
oberoende av granulatets fysikaliska egenskaper. För att uppsamlingsfiltret ska fungera
optimalt behövs däremot regelbunden tömning för att brunnen inte ska täppa igen. Detta
anses inte utgöra ett extra moment eftersom sandfånget i brunnarna redan rensas idag
emellanåt.
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7 Slutsatser
Granulatet och dess urlakande ämnen kan spridas från samtliga konstgräsplanerna via dagoch dräneringsvatten genom höga regnflöden eller snöupplag intill brunnar samt genom
att spelarna drar med sig granulatet från planen. Alla dagvattenbrunnar har sandfång där
granulat kan fångas upp men vid högintensiva regn finns det risk att partiklarna passerar
detta. Spridningen och urlakningen av granulat kan ha en negativ miljöpåverkan då
urlakande ämnen som zink, fenoler och ftalater är stabila, toxiska, reproduktionsstörande
och ackumulerande. Ämnena går därför under benämningen miljögifter. Små
plastpartiklar kan misstolkas som föda för vissa vattenlevande organismer vilket kan ge
konsekvenser som förstoppning, näringsbrist och inflammationer.
På Träffen IP används R-EPDM-granulat som riskerar att sprida granulat via öppna
dagvattenbrunnar på området som tillsammans med ytvattnet från planen leder ut i
Bäckebrobäcken. Granulat och potentiellt urlakande ämnen kan inte påverka bäckens
status avsevärt då vattnet går igenom en markbädd innan utlopp. Dock har markbädden
bräddavlopp vilket kan innebära utsläpp av orenat vatten vid högintensiva regn. Inga
toxiska ämnen har redovisats förekomma i bäcken.
Gavlevallens konstgräsplan använder ett annat granulat kallat TPE. Dräneringsvattnet från
planen leds till en reningsdamm, men granulat kan spridas via dagvattnet utanför arenan
som leds till dagvattenbrunnar eller trädridå med kupolbrunnar. Brunnarna är kopplade
till det allmänna ledningsnätet som har utlopp i Testeboån. TPE-granulat kan potentiellt
urlaka fenoler och ftalater men också möjliga koncentrationer av PAH. Ån är inte klassad
med avseende på miljögifter men om partikeln når ut till ån finns det risk för förorening.
De fysikaliska egenskaperna hos granulatet visar på att partikeln troligtvis sedimenteras till
botten och blir tillgänglig för bottenlevande organismer eller att partikeln lagras i
sediment.
På Nynäs IP används också TPE-granulat som kan spridas via öppna dagvattenbrunnar på
området som har sitt utlopp i Gavleån. Granulat och dess potentiellt urlakande ämnen kan
eventuellt påverka statusen i vattendraget. I ån förekommer det höga halter av PAH:er
och ftalater och urlakningen kan ge ett tillskott av dessa förorenande ämnen. De fysikaliska
egenskaperna hos granulatet visar på att partikeln troligtvis sedimenteras till botten och
blir tillgänglig för bottenlevande organismer eller att partikeln lagras i sediment.
Sörby IP & Andersberg använder SBR-granulat och vid båda konstgräsplanerna finns öppna
dagvattenbrunnar där granulatet riskerar att spridas till dagvattenledningarna.
Dagvattenledningar som har sitt utlopp i Hemlingbybäcken som överskrider gränsvärden
för zink. SBR-granulat kan potentiellt urlaka zink, fenoler, ftalater och PAH:er. Bäcken
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riskerar därför ett tillskott av zink, men också potentiell förorening av andra toxiska
ämnen. Granulatets fysikaliska egenskaper visar på att partikeln har potential att både
sedimentera och flyta.
Samtliga konstgräsplaner förutom Träffen IP har potential att sprida granulat och påverka
närliggande vattendrag negativt. Sörby IP och Anderberg är de konstgräsplaner som är
högst benägna att sprida granulat på grund av belägna dagvattenbrunnar och mängd
granulat som kunde konstateras migrera till brunnarna vid fältobservationer. Dessa två
konstgräsplaner har SBR-granulat som kan urlaka ämnen som kan ge ett tillskott till
dagvattnet utlopp i Hemlingbybäcken och därför är dessa i högst behov av åtgärder.
Åtgärdsförslag som kan implementeras för att minska spridningen av granulat från
konstgräsplaner i Gävle kommun är sop- och skoborstar, bredare asfaltsyta eller sarg runt
planen, granulatfällor i dagvattenbrunnarna, större och asfalterad snöupplagsyta,
förbättrad förvaring av granulatsäckar, informera användare av planen samt att införa
tillsyn.
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8 Framtida studier
Denna rapport har utgått från befintliga data från Vatteninformationssystem Sverige
angående statusklassning i de berörda vattendragen. Inga egna provtagningar har utförts
vid konstgräsplanernas dagvattenbrunnar eller vid utloppen hos respektive vattendrag.
Därför krävs enskilda provtagningar på utgående vatten från respektive konstgräsplan för
att kunna identifiera mängden urlakande ämnen och utföra en bedömning av påverkan
utifrån detta. Om provtagningarna visar på höga halter bör verksamhetsutövaren
identifiera och implementera åtgärder.
Endast spridningen via dag- och dräneringsvatten har granskats i denna studie, men under
fältobservationerna identifierades granulat även i stora mängder i närliggande markmiljö.
Därför behöver det utföras en undersökning kring spridning till mark samt den potentiella
miljöpåverkan.
Denna rapport beskriver endast granulatets potentiella egenskaper vid direkt utsläpp i
vattendraget och något som skulle behöva undersökas i framtida studier är hur granulatets
egenskaper beter sig under längre tid och om den beter sig annorlunda i exempelvis
saltvatten.
Då denna rapport inte undersökt vilket granulat som är mest lämpligt ur miljösynpunkt,
behövs ytterligare studier kring detta.
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Bilaga A - Riktvärden
Riktvärden för dagvattenutsläpp
De generella riktvärden som beskriver koncentrationsgränsen för utsläppen till dagvatten
beskrivs i tabell A1. Gränsvärden har tagits från det regionala dagvattennätverket i
Stockholms län och beskriver maxgränsvärden för direktutsläpp till recipient samt
delområde, se tabell A1 (Regionplane- och trafikkontoret, 2009).
Tabell A1: Generella Riktvärden (årsmedelhalt) för dagvattenutsläpp.
Nivå 1: direktutsläpp till recipient, Nivå 2: delområden (Regionplane- och trafikkontoret,
2009).

Mindre sjöar,
vattendrag och
havsvikar

Mindre sjöar,
vattendrag och
havsvikar

Större
sjöar och
hav

Större
sjöar och
hav

Ämne

Enhet Nivå 1

Nivå 2

Nivå 1

Nivå 2

Zink
(Zn)

µg/l

75

90

90

125

Krom
(Cr)

µg/l

10

15

15

25

Vattenkvalitetskriterier för organiska föreningar i ytvatten
Kriterier för fenoler har tagits från vattenkvalitetskriterier för att skydda akvatiskt liv och
kriterierna är utarbetade i Kanada, se tabell A2 (ALS Scandinavia AB, 2016).
Tabell A2: Vattenkvalitetkriterier för koncentrationen av fenol i ytvatten (ALS Scandinavia
AB, 2016).

Ämne Enhet Mindre allvarlig Måttlig allvarlig Allvarlig Mycket allvarlig
Fenol

µg/l

<1

1-3

3-10

>10

Gränsvärden för kemisk ytvattenstatus
Gränsvärdet för ftalat beskriver värden för kemisk ytvattenstatus och tabell A3 visar
maxkoncentrationen för årsmedelvärden i Inlands-ytvatten (sjöar och vattendrag) samt
andra ytvatten (Havs och vattenmyndigheten, 2013).
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Tabell A3: Gränsvärdet för ftalat i ytvatten (Havs och vattenmyndigheten, 2013).
Ämne

Enhet Gränsvärde, Årsmedelvärde
Inlands-ytvatten (vattendrag
och sjöar)

Gränsvärde,
Årsmedelvärde
Andra ytvatten

Di(2-etylhexyl)
ftalat

µg/l

1,3

1,3

Gränsvärden för PAH:er i ytvatten
Enligt Naturvårdsverket (2017b) indelas 16 föreningar av PAH:er in i olika grupper och
kategorier beroende på molekylvikt och genotoxitet, se uppdelning nedan i figur A1.
PAH-L klassas som lågmolekylvikt och anses inte vara toxiska vid underskridande av
gränsvärdet som visas för ytvatten. De övriga PAH:er (PAH-M och PAH-H) är medelrespektive hög molekylvikt och anses genotoxiska oavsett koncentration. Riktvärden för
PAH-föroreningar mäts i haltkriterier för ytvatten i µg/l, se tabell A4. Vidare beskriver
Naturvårdsverket (2017b) att kriterierna baseras på miljökvalitetsnormvärdet för naftalen
(PAH-L) från EU:s Vattendirektiv 2013.

Figur A1. PAH(16) indelat i tre olika kategorier beroende på molekylvikt och genotoxitet (Naturvårdsverket,
2017b).
Tabell A4. Haltkriterier för PAH-föreningar i ytvatten. Ccrit-sw baseras på
miljökvalitetsnormvärdet för naftalen(PAH-L) från EU:s Vattendirektiv 2013 (Naturvårdsverket,
2017b, s. 17).
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Bilaga B - Tidigare undersökningar på urlakande
ämnen
“Artificial Turf Study - Leachate and Stormwater Characteristics”
Connecticut Department of Environmental Protection (2010) har utfört fältstudier på
konstgräsplaner i USA där de använt SBR-granulat som fyllnadsmaterial. I studien
undersöktes urlakning av metaller i dagvatten via dräneringsledningarna och
undersökningen utfördes under ett längre tidsperspektiv på tre år.
I tabell B1 redovisas resultaten med avseende på zink som urlakades i höga halter. De olika
provtagningarna visade vid ett antal tillfällen att koncentrationen av zink låg mellan 130
och 260 µg/l. I studien faställdes det att tre av åtta provtagningar på insamlat
dräneringsvatten överskred USA:s toxicitets kriterier för zink med avseende på
vattenlevande organismer (65 µg/l). Ytterligare ämnen som kunde detekteras vid
urlakning men som inte överskrider kriteriet var koppar (Cu), barium (Ba), järn (Fe),
aluminium (Al) samt vanadium (V).
Tabell B1: Fältstudiernas resultat för koncentrationen av zink som urlakats med
dagvatten (Connecticut Department of Environmental Protection, 2010).
SBR

Ämne

Enhet

Zink
(Zn)

µg/l

Field
C
2005
pH
6,6

Field
A
2007
pH
6,6

Field
A
2007
pH
7,5

Field
A
2007
pH
7,5

Field
D
2007
pH
7,6

Field
D
2007
pH
7,9

Field D
2007
pH 8

Field
D
2007
pH 8

150

130

10

20

260

50

30

20

“Metals contained and leached from rubber granulates used in synthetic turf
areas”
Bocca et al. (2009) har utfört en undersökning i Italien där de har analyserat urlakning av
metaller från granulat av återvunna däck. Analysen påvisade att zink var den metallen som
förekom i höga värden vid urlakning från samtliga SBR-granulat. Ett flertal provtagningar
utfördes med varierande resultat och därför användes ett medianvärde för att få ett
lämpligt mått. Författarna beskriver att denna studie presenterar en sammanställning av
resultatet från de olika observationerna, men menar på att det behövs enskilda
riskbedömningar för att kunna utvärdera påverkan vid varje enskilt område.
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Undersökningarna inkluderade 32 prover varav 14 visade överskridande halter av zink.
Koncentrationen av zink var högre än vad forskarna förutspådde och högsta medianvärdet
observerades för zink på 2300 µg/l. Andra urlakanade ämnen var Magnesium (Mg), Järn
(Fe), Strontium (Sr), Aluminium (Al), Mangan (Mn) och Barium (Ba), se tabell B2.
Halterna av zink var enligt författarna i koncentrationer som anses ha störst påverkan på
miljö.
Tabell B2: Urlakning av ämnen i höga koncentrationer i pH 5 (Bocca et al. 2009).
Ämne

Enhet Medianvärde

Zink (Zn)

µg/l

2300

Magnesium (Mg) µg/l

2460

Järn (Fe)

µg/l

300

Strontium (Sr)

µg/l

77

Aluminium (Al)

µg/l

67

Mangan (Mn)

µg/l

33

Barium (Ba)

µg/l

27

“Analysis of energy use and emissions of greenhouse gases, metals and
organic substances from construction materials used for artificial turf”
En studie av Magnusson & Mácsik (2017) har utförts där de analyserat ämnen som urlakats
från olika granulat. De granulat som undersöktes var SBR, TPE, EPDM samt R-EPDM.
Enligt Magnusson & Mácsik visar resultatet av den kemiska analysen att ett flertal ämnen
har potential att urlakas. Resultatet från denna undersökning visar att R-EPDM och SBR
urlakar högre koncentration av zink jämfört med resterande granulat. Som visas i tabell B3
hade R-EPDM betydligt högre koncentration av zink på 5000 µg/l än SBR som påvisade
en koncentration på 94 µg/l. Vidare beskriver Magnusson & Mácsik (2017) att de
organiska föreningarna (fenoler, ftalater och PAH:er) som kan bidra till negativ påverkan
på miljön urlakades från samtliga granulat, se tabell B4 nedan. Undersökningen fann
fenoler från SBR, TPE och R-EPDM. I tabell B4 visar resultatet att R-EPDM urlakade
högre halt av fenolderivat (11 µg/l) än från SBR (1,4 µg/l) och TPE (1,8 µg/l), medan
nytillverkat EPDM inte urlakade fenoler som kunde detekteras i denna studie.
Alkylfenolerna uppmättes med en koncentration på 1,3 µg/l hos SBR och 1,9 µg/l hos
TPE. Ftalater urlakades från TPE med en koncentration på 6,2 µg/l. Författarna

64

beskriver att en möjlig koncentration av PAH i form av (2,6-dihydroxynaphthalene)
detekterades i TPE-granulatet, men inte från övriga granulat.
Tabell B3: Urlakning av zink från respektive granulat i µg /l (Magnusson & Mácsik,
2017).
SBR TPE EPDM R-EPDM
Ämne

Enhet

Zink (Zn) µg/l

94

<40 <40

5000

Tabell B4: Urlakning av organiska föreningar från respektive granulat i µg /l
(Magnusson & Mácsik, 2017).
SBR TPE

EPDM R-EPDM

Ämne

Enhet

Alkylfenoler

µg/l

1,3

1,9

-

-

Fenolderivat

µg/l

1,4

1,8

-

11

Ftalater

µg/l

-

6,2

-

-

PAH derivat (2,6-dihydroxynaphthalene) µg/l

-

3,3* -

-

*Möjlig derivat

“Mapping, emissions and environmental and health assessment of chemical
substances in artificial turf “
Studien beskriver en laboratorieundersökning med en riskanalys av SBR, EPDM och TPE
genom lakningstester som metod. I studien har de analyserat resultatet och jämfört dessa
med Norges gränsvärden för mark och vatten. Nilsson, Malmgren-Hansen & Sognstrup
Thomsen (2008) beskriver dock att zink inte analyserats på TPE för att materialet inte är
vulkaniserat och sammansättningen innehåller därför inte zink.
Studien undersökte urlakningen av zink och organiska föreningar genom att tillsätta olika
lösningar. Lösningarna var kalciumkloridlösning (CaCl) med ett pH-värde på 11,5 samt
filtrerat rent regnvatten. De utförde olika prover med lösningarna för
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varje granulat och urlakningen skedde under ett dygn med hjälp av ett skaktest. Forskarna
redovisar resultat av urlakningen från granulatet med rent vatten och CaCl. Nilsson et al.
beskriver att de ämnen som urlakats från granulaten, som kan ha en betydande skadlig
påverkan på miljön, är bland annat Zink och Diisobutyl ftalat.
Zink urlakades från SBR infill nr. 1 & 3 med koncentrationer på 590 respektive 1 400 µg/l
i vatten samt 360 respektive <50 µg/l i CaCl, se tabell B5. Organiska föreningar i form av
ftalater och fenoler urlakades från SBR, EPDM och TPE som visas i tabell B6. Risken
bedöms dock av författarna som låg då det inte speglar verkliga scenarier, då studien är
baserad på ”worst case” scenarier. Nilsson et al. beskriver att det krävs undersökningar vid
själva konstgräsplanen för att kunna ta fram pålitliga riskanalyser av verkliga förhållanden.
Tabell B5: Resultat från laktest av zink från SBR i rent vatten (MilliQ) och
Kalciumklorid (CaCl) (Nilsson, Malmgren-Hansen & Sognstrup Thomsen, 2008).
Granulat

Enhet MilliQ CaCl Tillverkare

SBR (svart) - Infill nr. 1 µg/l

590

360

1

SBR (grön) - Infill nr. 3

1 400

<50

3

µg/l

Tabell B6: Resultat vid urlakning av organiska föreningar i rent vatten och CaCl
(Nilsson, Malmgren-Hansen & Sognstrup Thomsen, 2008).
SBR (svart)
Infill nr. 1

SBR (svart)
Infill nr. 2

Ämne

Milli
Q
μg/l

CaCl
μg/l

Milli
Q
μg/l

CaCl
μg/l

Diisobut
yl ftalat

83

21

98

-

Dietylft
alat

61

-

32

Dibutylf
talat

72

-

SBR (grön)
Infill nr. 3

EPDMtillverkare
3
Infill nr. 4

TPEtillverkare
6
Infill nr. 10

TPEtillverkare
7
Infill nr. 11

CaCl
μg/l

Milli
Q
μg/l

CaCl
μg/l

Milli
Q
μg/l

CaCl
μg/l

Milli
Q
μg/l

CaCl
μg/l

94

-

93

-

30

-

76

-

-

73

-

-

-

71

-

100 -

170 -

69

-

178

61

-
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MilliQ
μg/l

66

-

Fenol,
2,4
bis(1,1dimetyl
etyl)

-

-

-

-

-

-

-

-

250 -

78

54

Fenol,
m-tertbutyl

-

365 -

-

-

207 -

-

-

14

16

-

“Potential health and environmental effects linked to artificial turf systems”
En norsk undersökning utförd av Plesser, Thale & Lund (2004) studerade SBR och EPDM,
där de utförde en riskbedömning på tre olika SBR samt ett EPDM. Resultatet av
undersökningen påvisar att ett högre utsläpp av zink urlakas från SBR jämfört med EPDM
och det ämne som påvisades i högre koncentration från EPDM jämfört med SBR var
krom, se tabell B7. Generellt urlakade EPDM mindre farliga ämnen än SBR. Höga
koncentrationer av organiska ämnen (ftalater och fenoler) urlakades från SBR, men även
PAH(16) detekterades vid urlakningstestet, se tabell B8.
Enligt Plesser, Thale & Lund påvisade urlakningen av zink en hög koncentration. Enligt
Norges normvärden fick denna koncentration klassificeringen V, vilket innebär väldigt
starkt förorenat vatten. Märkbara halter av ftalater hittades vid urlakningen och författarna
poängterar att dimetylftalat (DMP) inkluderas i listan för speciellt giftiga kemikalier hos
Miljömyndigheten i Norge. Den högsta uppmätta koncentrationen av DMP-ftalat
framkom ur SBR på 1,6 µg/l. Vidare beskriver författarna att koncentrationen av
nonylfenoler överskrider de kanadensiska miljökvalitetsnormer som de jämfört resultaten
med. Koncentrationen av nonylfenoler uppmättes som lägst med halter på <20 µg/l och
43 µg/l för två olika SBR granulat. Maximala koncentrationen av så kallad iso-nonylfenol
uppmättes till hela 1120 µg/l, se tabell B8. Koncentrationerna av organiska föreningar
uppmättes från två SBR granulat (som visas i tabell 8), de andra granulat sorterna
uppmättes inte i tillräckligt höga koncentrationer för att redovisas i tabellen.
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Tabell B7: Urlakning av Zink och Krom från olika granulat (Plesser, Thale & Lund,
2004).
Ämne

Enhet SBR – grovkornigt (2-4
mm) pH 7,69

SBR –
finkornigt
pH 7,80

SBR –
grovkornigt
pH 7,54

EPDM – (14 mm)
pH 11,36

Zink
(Zn)

µg/l

2 290

1 220

590

80

Krom
(Cr)

µg/l

-

-

-

<2

Tabell B8: Urlakning av organiska föreningar från två olika SBR-granulat (Plesser,
Thale & Lund, 2004).
Ämne: Ftalater

Enhet SBR – grovkornigt (2-4 mm)
pH 7,69

SBR – finkornigt pH
7,80

Dimetylftalat (DMP)

µg/l

0,6

1,6

Dietylftalat (DEP)

µg/l

6,6

8,3

Dibutylftalat (DBP)

µg/l

3,3

2,1

Benzylbutylftalat
(BBP)

µg/l

<0,1

0,3

Dietylhexylftalat
(DEHP)

µg/l

5,1

5,6

Di n-oktylftalat (DOP)

µg/l

2,9

4,4

Diisonylftalat (DINP)

µg/l

2,7

2,2

<1,0

1,0

Diisodesylftalat (DIDP) µg/l
Ämne: Fenoler

Enhet SBR – grovkornigt (2-4 mm)
pH 7,69

SBR – finkornigt pH
7,80

4-t-Oktylfenol

µg/l

2 950

3 600
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4-n-Nonylfenol µg/l 43

<20

Iso-Nonylfenol

µg/l 1 120

568

Ämne: PAH

µg/l SBR – grovkornigt (2-4 mm) pH 7,69 SBR – finkornigt pH 7,80

PAH (16)

µg/l 0.87

0.44

“Bedömning av omgivningspåverkan från olika fyllmaterial i
konstgräsplaner - Fallstudie av dräneringsvatten”
En svensk studie av Magnusson (2017) har undersökt urlakning från två olika granulat
(SBR och EPDM) via dräneringsvattnet på två olika konstgräsplaner. I denna studie anses
dräneringsvatten från planen inte ge upphov till omgivningspåverkan utifrån en jämförelse
mot svenska riktvärden för dagvatten. I en provtagning som utfördes på SBR-granulat, 200
dagar efter installationen, detekterades kadmium och nickel i dräneringsvattnet som
överskred riktvärden för dagvattenutsläpp. Kadmium och nickel var de ämnen som enligt
Magnusson överskred svenska riktvärden för utsläpp till dagvatten. Andra ämnen som
detekterats men som inte överskred riktvärden var bland annat zink, koppar, krom och
bly. Enligt författaren kan överskridandet av kadmium och nickel bero på potentiell
kontaminering från mätinstrumentet då dessa ämnen överskreds vid första vattenprovet.
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Bilaga C - Vattenprover
SBR-granulat som används på Sörby IP och Anderberg.

Figur C1. SBR-granulat innan omrörning.

Figur C2. SBR-granulat under och efter omrörning.

TPE-granulat som används på Gavlevallen

Figur C3. TPE-granulat innan omrörning.

Figur C4. TPE-granulat under och efter omrörning.
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TPE- granulat som används på Nynäs IP

Figur C5. TPE-granulat innan omrörning.

Figur C6. TPE-granulat under och efter omrörning.

R-EPDM-granulat som används på Träffen IP

Figur C7. R-EPDM-granulat innan omrörning.

Figur C8. R-EPDM under och efter omrörning.
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Bilaga D - Intervju
Intervju med Gavlefastigheter (Peter Egerfält) och Kultur och fritid (Tony Rosén.
Datum: 5 april 2018. Ett antal frågor har kompletterats via mejl utöver svaren nedan.
1. Vilka gräsplaner äger Gävle fastigheter och vilka av dessa består av
konstgräs? Hur många av konstgräsplanerna är utomhus?
Svar: Sörby IP (2016), Nynäs IP (1992), Gavlevallen (2015); Andersbergs
Centrum (2014?), Träffen (2004/05), Strömvallen (2005).
2. Ansvarar Gavlefastigheter för skötsel av dessa?
Svar: Nej.
3. Vilket år byggdes konstgräsplanerna?
Svar: Se punkt 1.
4. Hur ser uppbyggnaden ut? Har samtliga likadan uppbyggnad?
Svar: Några har värme, några har pad.
5. Kan vi ta del av mer specifika uppgifter kring konstgräsplanerna? ex.
storlek på planen.
Svar: Sörby är 102x65, Nynäs 105x65, Gavlevallen 105x68, Andersbergs
105x65, träffen 105x65, strömvallen 105x65.
6. Vilket granulat används på respektive gräsplan?
Svar: Se bilaga (Vi fick ett dokument med korta beskrivningar angående
respektive plan).
7. Hur hanteras dessa granulat, ex. hur ofta fylls de på och byts de ut?
Svar: Vi har inte bytt ut granulatet någon gång. Men vi har fyllt på en sväng på
Gavlevallen samt Strömvallen se nedan.
8. Kan vi ta del av offerter på dessa granulat? ex. inköpsmängder,
kostnader, leverantörer etc. samt hur ofta inköpen sker.
Svar: Tyvärr så köpte vi granulat senast 2007 till Strömvallen, Gavlevallen fick vi
extra säckar även till Sörby.
9. Hur tänker ni/inköparna kring valet av granulat vid inköp? ex.
miljövänligt, ekonomiskt etc.
Svar: Miljö (GFAB).
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10. Finns det speciella rutiner som ni måste gå efter vid inköp? ex. ställs
vissa krav vid upphandling?
Svar: Ja, vi följer utvecklingen. Upphandlar enligt dagens regelverk. Vid
vattenskyddsområden så är det ett strängare regelverk.
11. Vid inköp av granulat, får ni med produktsäkerhetsdatablad med
leveranserna?
(Om ja, finns det möjlighet att vi kan få ta del av det?).
Svar: Eftersom vi inte köpt det så har jag inget svar, men jag tar för givet att man
får det om man önskar.
12. Har ni noterat något sorts problem kring eventuell spridning av
granulat från konstgräsplanerna? (ex. att granulatet sätter igen
dagvattenbrunnar?).
Svar: Nej (GFAB).
13. Ser ni några risker genom att använda mikroplast på konstgräsplaner
kopplat till potentiella miljöproblem?
Svar: Man måste vara försiktig när man plogar planerna så man inte sprider dessa
till vattendrag, vi har speciella snögårdar för detta (GFAB).
14. Har åtgärder implementerats för att förhindra eventuell spridning av
granulatet?
(Om inte, är det något som planeras att införas?).
Svar: Se ovan.
15. Utförs det provtagningar i dagvattenbrunnarna i dagsläget?
(Om inte, är det något som ni planerar i framtiden?).
Svar: Senast var 2006 (Träffen).
16. Sker det någon sorts tillsyn på konstgräsplanen kopplat till
spridningen av granulat?
Svar: Personal på plats får info var man skall tänka på när man plogar planen.
17. Var har konstgräsplanerna sina dagvattenutlopp?
Svar: Till allmänna ledningar. Gavlevallen har en reningsdamm. Dagvatten från
fotbollsplan och från trafikerade ytor.
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Bilaga E - Intervju
Intervju med Patrik Gustavsson (Miljöchef Samhällsbyggnad Gävle). Datum: 17 april 2018.
1. Håller ni med Naturvårdsverket angående problemet med granulat och
potentiella spridningen till miljön?
Svar: Ja!
2. Sker det någon tillsyn idag? Om inte, varför?
Svar: Nej, det gör det inte.
Varför? Vi har inte de arbetsresurserna som krävs för att kontrollera allt som kan
kontrolleras. Vi presenterar varje år alla uppdrag som vi har till Nämnden (politikerna).
De bestämmer vad som ska göras. Länsstyrelsen kan också vägleda vad vi bör prioritera.
3. Är tillsyn något som har kommit på tal och diskuterats i Gävle? (om det inte
sker någon idag)?
Svar: Inget formellt, men diskussioner kring ämnet har uppkommit på avdelningen.
4. Anser du att det är kommunen (avdelningen för miljö-och hälsoskydd) som
ska utföra tillsyn på konstgräsplaner eller finns det någon annan myndighet
som är mer lämplig att utföra detta (ex. länsstyrelsen)?
Svar: Det är vi som utför kontrollen på kommunal nivå. (miljö- och hälsoskydd).
Varför? Vi har rätt att begära in åtgärdsplan mm. från verksamheterna. Vi har lagstöd för
att gå ut på tillsyn, och vi har rätt kunskap för att utföra inspektioner.
5. Vet du någon annan kommun som har påbörjat tillsyn på konstgräsplaner?
Svar: Nej, inte i ett exempelvis mejlforum, med kanske en tidningsartikel. Jag kan tänka
mig att det är några kommuner som har börjat införa det.
6. Konstgräsplaner har funnits länge, varför tror du att frågan har blivit så stor
nu angående den potentiella miljörisken men inte uppmärksammats
tidigare?
Svar: Man kan ju alltid gå tillbaka och tänka, varför har vi inte gjort detta tidigare?!
Verksamhetsutövaren ska ha ansvaret för att inte påverka miljön, dock behövs det oftast
tillsyn för att det ska ske.
Man har nog inte sett problemet med konstgräsplaner tidigare. Miljöfrågor har
uppmärksammats mycket under de senaste tio åren och installationer för att åtgärda
problemet har uppkommit på senare år.
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7. Tror du att det kommer vara mycket fokus på konstgräsplaner från Gävle
kommuns sida för att åtgärda problemet?
Svar: Det tror jag definitivt! Också troligen tillsyn-insats från oss framöver, men när vet
jag dock inte. Man skulle kunna söka bidrag för att få en halvtids-/heltidsanställd för att
framföra projektet ex. undersökning och förarbete.
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Bilaga F - Intervju
Svensk däckåtervinning AB: VD Fredrik Ardefors. Telefonintervju kring klassning av SBR
granulat samt användningsområde av materialet. Datum: 19 april 2018.
Fredrik beskriver: “Svensk Däckåtervinning AB (SDAB) är ett företag helt utan
vinstintresse som etablerades för att administrera däckbranschens lösning på kravet på
producentansvar för däck (Förordning 1994:1236). SDAB administrerar ett system som
finansieras av däckimportörerna, som betalar en avgift för varje däck de säljer. SDAB har
upphandlat en entreprenad att samla in däck, återvinna däcken och använda materialet på
ett klokt sätt på marknaden. Detta avtal är för närvarande med Ragn-Sells Däckåtervinning
AB. Ragn-Sells är formellt de som sätter materialet på marknaden och ansvarar för
produktdatablad, information om materialet och klassificering. SDAB kan bidra väldigt
mycket till resursfrågan – vi i Sverige konsumerar i dagsläget i en takt mer än 4 ggr vad
jorden generar. Genom att återanvända materialet i däcken kan vi bidra till att förlänga
livslängden på det och därmed hjälpa till att minska resursutnyttjandet. SDAB försöker öka
livslängden på materialet från dagens ca 4,5 år (ett däcks snittlivslängd), upp till ca 20 år.
Att använda granulat till konstgräsplaner är ett bra sätt att göra det, som dessutom är
säkert för människor och miljö. Det har samtidigt bidragit till folkhälsan genom en stor
ökning av antalet speltimmar.”

Klassas SBR-granulat som ett avfall eller en produkt idag?
Svar: “SBR-granulatet har hittills klassats som avfall i det svenska systemet, dock inte om
samma material kommer från utlandet in till Sverige. Ragn-Sells har anmält att de vill sälja
SBR-granulatet som produkt och detta ligger just nu som ett ärende hos
Kemikalieinspektionen”.
“Ragn-Sells håller på att utföra en sammanställning på frågor från kemikalieinspektionen
gällande granulatets innehåll av ämnen. Enligt REACH (europeisk kemikalielagstiftning) är
en ”produkt/vara” något som inte släpper ifrån sig några substanser eller liknande. SDAB
anser att materialet inte är farligt för tillämpningen (som fyllnadsmaterial på
konstgräsplaner) och pekar på att ett stort antal forskningsrapporter stöder detta. De anser
att SBR-granulatet kan klassas som en produkt då det är säkert för användningsändamålet”.
Fredrik tillägger i intervjun att användningen ska vara trygg och säker och att det självklart
ska finnas rutiner för hantering så att granulatet inte sprids till miljön från planen.
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