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Sammanfattning 
Tack vare att konstgräsplaner kan användas dygnets alla timmar och årets alla dagar och 

därmed är väldigt yteffektiva, blir de alltmer vanliga. Men frågor har lyfts om miljöaspekter 

kopplade till dem. Det har tidigare varit känt att konstgräsplaner är en källa till oönskade 

kemikalier och nyligen har de pekats ut som Sveriges näst största källa till läckage av 

mikroplastpartiklar. Sådana partiklar skulle kunna påverka biota negativt om de kommer ut i 

naturen. Då kunskapsläget var ovisst vad gällde migration av mikroplastpartiklar från 

konstgräsplaner via deras dränering gjordes därför våren 2016 provtagningar i dränerande 

brunnar vid ett antal utvalda konstgräsplaner i Södertälje kommun. För att kunna ge svar på 

om konstgräsplaner kan anses ha en miljöskadande påverkan, gjordes även en genomgång av 

krav och lagstiftning kopplat till dem. Beräknade mängder granulat som hittades vid 

provtagningar visade på små mängder och slutsatser dras därför att det måste vara annan 

migration än den via dränering som bidrar till konstgräsplaners stora läckage av 

mikroplastpartiklar. Dock visar studien att granulatet kan migrera via dräneringssystemet och 

därmed ta sig vidare till vattenmiljöer. Genomgång av krav och lagar visade att miljöaspekter 

kopplade till konstgräsplaner flera gånger är odefinierade och otydliga och ibland saknas helt. 

Frågor lyfts om konstgräsplaner borde ses som en sådan verksamhet där anmälan, tillstånd 

och tillsyn också utgår ifrån miljöperspektiv, samt vilka parter som har ansvar i frågan. Med 

ytterligare information om att en del av det fyllnadsmaterial som produceras i Sverige och 

därmed läggs ut på konstgräsplaner runt om i landet är klassat som avfall, väcks ytterligare 

frågor om vem som bär ansvaret samt hur myndigheter tar ställning i frågan. Avslutningsvis 

ges åtgärdsförslag som skulle kunna hjälpa till i kommuners arbete för att minimera risker för 

migration av gummigranulat vidare till naturen. 

Abstract
Pitches with artificial turf can be used at all hours and all year. They are therefore very space 

efficient and become increasingly common. But questions have been raised about the 

environmental issues that may arise from them. It has previously been known that artificial 

turf is a source of unwanted chemicals and recently they have been identified as the second 

biggest source of leakage of micro-plastic particles in Sweden. Such particles could affect 

biota negatively if they are released into nature. Since the state of knowledge was uncertain 

about migration of micro-plastic particles from artificial turf via their drainage, tests were 

made in draining wells at a selected number of artificial turf fields in municipality of 

Södertälje. To be able to answer if artificial turf is considered to have an environmentally 

damaging effect, a review of requirements and laws related to them were also made. 

Estimated quantities of granulate found during tests showed small amounts and conclusions 

were made that there must be another migration than through the drainage that contributes to 

the large leakage of micro particles of plastic from artificial turf. However, the study shows 

that the granulate can migrate through the drainage system and thus make it through to aquatic 

environments. Review of requirements and laws showed that environmental aspects linked to 

artificial turf several times are undefined and unclear and sometimes completely missing. 
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Questions are raised if artificial turf should be seen as an activity where notification, 

authorization and supervision based on the environmental perspective are used, and which 

parties who have the responsibility in the matter. With additional information about that part 

of the filling material produced in Sweden and thus posted on artificial turf fields around the 

country are classified as waste, again raises questions about responsibility but also about 

governing agencies and their position on the subject. Concluding proposals are given for 

measures that could help to municipalities' efforts to minimize the risk of migration of rubber 

granules on to nature. 
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1. Introduktion
Anläggande av konstgräs på fotbollsplaner blir allt mer vanligt då det är ett effektivt sätt att 

använda en yta. När städer växer och med dem befolkningen, växer också konkurrensen om 

ytor som allt fler personer vill använda. Istället för att ha ett flertal ytor med naturgräs som 

bara kan användas för spel ett visst antal timmar i veckan och ett visst antal månader om året, 

kan ett fåtal ytor med konstgräs tillgodose samma behov. Detta eftersom det kan användas 

alla timmar om dygnet och i princip alla månader under året (Simon Magnusson, personlig 

kommentar). 

Men konstgräs pekas inte bara ut som något positivt. Frågor har även lyfts om miljöaspekter 

kopplade till dem. Kemikalieinspektionen (KemI) fastställde i en utredning om konstgräs ur 

ett kemikalieperspektiv att det fanns en risk för lokala miljöskador då läckande ämnen som 

polycykliska aromatiska kolväten (så kallade PAH:er) kunde medföra skador på bl.a. 

vattenlevande organismer (KemI, 2006). Svenska miljöinstitutet (IVL) har dessutom på 

uppdrag av Naturvårdsverket kartlagt källor till mikroplaster i haven och kommit fram till att 

konstgräsplaner är en betydande källa (IVL 2016). 

Trots stora osäkerheter i rapporten från IVL är den alarmerande då den lyfter problematiken 

om läckage av mikroskopiska partiklar av plast till vår natur. Sådana plastartiklar kan binda 

till sig organiska miljögifter (Norén och Magnusson 2010) och tas upp av djur (Goldstein and 

Goodwin 2013) och därmed tas in i näringskedjan. Studier visar att intag av plast bland annat 

kan påverka djurs tillväxt och påskynda mortalitet (Huerta et al. 2016) och att vissa djur till 

och med föredrar plast framför plankton (Nyström 2016). 

Konstgräsplaner faller inte direkt under miljöbalken och därmed är kraven kring dessa diffusa. 

Men produktion av sådant fyllnadsmaterial som består av granulerade bildäck går under 

bestämmelser om producentansvar (SFS 1994:1236) och att återanvända bildäck istället för 

bränna dem och utvinna energi går i linje med avfallshierarkin i direktiv från EU 

(2008/98/EG). 

Då kunskapen om migration av fyllnadsmaterial från konstgräsplaner är begränsad, ansågs det 

nödvändigt att göra en undersökning med fokus på detta. Studien är utförd i Södertälje 

kommun med fältstudier på konstgräsplaner där granulat av återvunna bildäck använts som 

fyllnadsmaterial. 
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2. Syfte och frågeställning 
Det här arbetet har utförts i samarbete med miljökontoret i Södertälje kommun och syftar till 

att undersöka migration av mikroplaster från utvalda konstgräsplaner inom Södertälje 

kommun. Genom undersökning av ytavvattningsbrunnar vid utvalda konstgräsplaner kunde 

kvantifiering av eventuellt upphittat granulat göras samt slutsatser dras om dränering via 

dagvatten är en väg för granulatet att migrera vidare till limniska eller marina system, eller 

inte. 

 

Frågeställning som studien kan ge svar på är:  

– Är migration av granulat via dagvatten ett stort miljöproblem? 

– Är lagstiftning kring konstgräsplaner tydlig och relevant för att skydda miljön? 

– Vilka förbättringsmöjligheter finns för att minimera miljörisker kopplade till 

konstgräsplaner? 

 

3. Studieområde 
Södertälje kommun ligger i Södermanland, tre mil söder om Stockholm stad (figur 1). 

Kommunen har ett kustnära läge med flera utlopp i havsvikar tillhörande Östersjön. Södertälje 

kanal som skär genom staden är också en viktig knytpunkt för båttrafik mellan Mälaren och 

Östersjön (Södertälje kommuns översiktsplan 2013). 

 

 
Figur 1 Södertäljes geografiska läge i relation till Sveriges huvudstad Stockholm. Bearbetad av Karin Widström 

med topografisk karta från lantmäteriet som underlag 
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På kommunens hemsida framhävs idrott som centralt för Södertälje, där alla kan mötas på lika 

villkor. Lag på elitnivå inom flera sporter sätter kommunen på kartan, men ett säkerställande 

av att kunna idrotta på alla nivåer framhävs som viktigt. För att utövandet av idrott ska vara 

möjligt för alla oavsett idrott eller ekonomiska möjligheter, investerar kommunen i 

anläggningar som lockar spelare till allt från spontanidrott till idrott på elitnivå. 

För att utnyttja ytorna på ett effektivt sätt anläggs allt oftare konstgräs och i kommunen finns 

idag 17 stycken (Andreas Godenius, personlig kommentar). Fyra av dessa utgör 

studieunderlag i följande rapport och undersöktes under perioden 18/5 – 1/6 2016. 

4. Bakgrund

4.1. Varför konstgräs? Historia och fördelar. 

Konstgräs är egentligen inte någon ny företeelse. Och även om det numera starkt kopplas till 

fotbollsplaner, var det när det först introducerades på 1960-talet i princip bara en tunn matta, 

utvecklad för baseboll (www.fotbollsklassiker.se). Men med åren utvecklades underlaget till 

att få längre strån med fyllning av sand till att till sist ha fyllnad av både sand och granulat 

som är vanligt på sportytor idag (Cheng et al. 2014). 

Det finns flera generella fördelar med att anlägga konstgräs i olika miljöer jämfört med att ha 

kvar naturgräs. En aspekt som tas upp är säkerhet. Genom att exempelvis anlägga konstgräs i 

rondeller kan arbetsmiljön förbättras för personal som annars skulle sköta sådana ytor 

(Vägverket 2009). Aspekten tillgänglighet framhävs också. Inte bara så att exempelvis 

rullstolsburna kan ta del av en lekyta, men också det faktum att ett en naturlig gräsyta lätt kan 

bli lerig eller helt vattenfylld vid regn, vilket kan bidra till minskad lek. Detta undgås med det 

dränerande bärlagret som ytor med konstgräs medför (Lundborg 2014). Låga kostnader för 

underhåll är också en fördel som framhävs, då konstgräset inte kräver lika mycket skötsel som 

naturgräs (Cheng et al. 2014). Men om konstgräset används som sportyta, kan antalet timmar 

för städning och underhåll överstiga det antal timmar som behövts för att sköta en yta med 

naturgräs (Lundborg 2014). Dock kan ett flertal idrottsplaner med naturgräs ersättas med ett 

fåtal planer med konstgräs och därmed kan det övergripande antalet timmar skötsel minskas 

och alltså ändå leda till lägre underhållskostnader (ibid.). 

Då konstgräset är en artificiell yta som inte är beroende av växtsäsongen, är tillgängligheten 

en stor fördel vid sportytor. FIFA framhäver i ett kvalitetsprogram (2015) främst fördelarna 

för länder med svåra klimat, men även att det kan spelas på veckans alla dagar och timmar, 

vilket kan utveckla sportens framgång än mer. Dock skiljer sig bollens beteende på konstgräs 

i jämförelse vid spel på naturgräs, vilket vissa upplever som en nackdel. Bollen studsar mer 

och rullar längre utan att stanna, vilket leder till ett snabbare spel där spelarna måste springa 

snabbare och mer (Johansson och Rotter Nilsson 2005). Andra framhäver konstgräsets släta 

ytor, utan exempelvis störande gropar och tuvor, som klara fördelar (Kärnell 2014). Dessutom 

http://www.fotbollsklassiker.se/
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framhäver tränare att det vid ungdomsnivå kan bidra till att tung träning vid alltför ung ålder 

kan minskas och istället ge mer tid till teknikträning (ibid.). 

 

4.2. Anläggande av plan 

4.2.1. Markarbete 
Anläggande av konstgräs består egentligen av två delar: beredning av underliggande mark och 

påläggning av själva konstgräset. Då anläggandet är ett långsiktigt projekt som innebär stora 

kostnader anger SvFF (2015a) i en utförandebeskrivning för anläggning av konstgräsplaner att 

en förberedande geoteknisk undersökning först ska göras. Detta för att i ett förberedande 

skede bland annat bestämma den underliggande markens bärighet och tjälfarlighet, men även 

för att bestämma grundvattennivå vilket kan påverka planens krav på en jämn yta. Ett 

genomtänkt och väl utfört markarbete behöver då inte göras om, trots att den ovanliggande 

konstgräsmattan behöver bytas ut (ibid.). 

 

När undersökningar är gjorda är det dags att konstruera överbyggnaden, den del av marken 

som ska fungera som förstärkning av den underliggande marken och bidra till bortförande av 

vatten därifrån (Mårtensson 2012). Utifrån den geotekniska undersökningen kan svar ges på 

vilka dimensioner de olika lager i överbyggnaden bör ha, samt kornstorlek på det material 

som ska användas. För att minimera risk för att vatten behålls i överbyggnaden görs 

noggranna permeabilitetstester av det material som används, men även den färdiga 

överbyggnadskonstruktionen (ibid.).  

 

SvFF (2015a) anger att planens överbyggnadskonstruktion (figur 2) vanligen utförs i tre skikt, 

med en tunn avjämning vid behov:  

– Förstärkningslager (av krossmaterial) 

– Bärlager (av bergkross)  

– Dräneringslager (av bergkross)  

– Avjämningslager (med stenmjöl - vid behov)  

 

 
Figur 2. Uppbyggnad av överbyggnadskonstruktion. Bearbetad av Karin  

Widström utifrån bild från SvFF 2015a. 
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I dräneringslagret anläggs även dräneringsrör för att leda ut vattnet från överbyggnaden (figur 

2). Avledning av vatten till omkringliggande mark för vidare filtrering framhävs som det 

bästa alternativet. Om inte sådana geotekniska förutsättningar finns, kan dräneringsrören ledas 

mot dagvattenbrunnar eller ytavvattningsbrunnar som båda hjälper till att få vatten från planen 

(SvFF 2015a). Bortförande av vatten på olika sätt framhävs som mycket viktigt, eftersom det 

annars kan påverka spelet på planen samt överbyggnadskonstruktionens egenskap (ibid.). 

4.2.2. Konstgräs 
Efter att markarbetet är färdigt, läggs själva konstgräset på. Innan dess läggs ibland en så 

kallad sviktpad på. Denna bidrar till den färdiga planens fjädring och gör att mängden 

fyllnadsmaterial kan minskas (SvFF 2015a). Dock bör sviktpaden kombineras med 

markvärme eftersom den och den ovanliggande konstgräsmattan kan påverkas av tjälfrysning 

(ibid.).  

Beroende på vad konstgräset ska användas till kan det finnas olika krav på standard som 

därmed påverkar utformandet av mattorna. För elitfotboll har FIFA egna krav, medan övriga 

divisioner omfattas av svenskt certifikat (www.fogis.se; c). Men gemensamt är att gräsmattan 

i princip består av en tunn matta med infästa fibrer av plast (konstgrässtrån), som sedan fylls 

upp av olika lager fyllnadsmaterial. I botten läggs sand för att hålla mattan på plats och 

ovanpå läggs det fyllnadsmaterial som ska tillföra svikt (SvFF 2015a), vilket visas i figur 3. 

Figur 3 Uppbyggnad av en konstgräsmatta. Bearbetad av Karin Widström 

utifrån bild från SvFF 2015b. 

http://www.fogis.se/
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4.2.2.1. Fyllnadsmaterial 
Enligt SvFF (2015a) finns det idag fyra olika kategorier av fyllnadsmaterial: SBR-granulat, 

EPDM-granulat, TPE- granulat och organiska fyllnadsmaterial  

 

4.2.2.1.1. SBR-granulat 
Detta material är gjort av återvunna bildäck och är det allra vanligaste fyllnadsmaterialet både 

internationellt (Klima- og forurensningsdirektoratet 2012; Cheng, et al. 2014) och i Sverige 

(SvFF 2015a). Eftersom råmaterialet är skapat för att klara av höga påfrestningar i trafik, är 

även granulatet slitstarkt och har hög elasticitet vilket ger det bra spelegenskaper (Arto 

Näätsaari, personlig kommentar). Kritik mot materialet har väckts då mjukgörande HA-oljor i 

däcken kan ge upphov till bildande av polycykliska aromatiska kolväten, så kallade PAH:er 

(KemI, 2006). I en livscykelanalys på återvinning av bildäck i jämförelse med produktion av 

TPE och EPDM, påvisas dock SBR som det bästa alternativet som fyllnadsmaterial (IVL 

2012). Flera olika kategorier för miljöpåverkan har använts och så även råvaruutvinning och 

produktion, men inte nyproduktion av bildäck som råvara (ibid.). 

 

4.2.2.1.2. EPDM-granulat 
Materialet görs av nytillverkat vulkaniserat industrigummi (SvFF 2015a) och kan användas 

som alternativ till SBR-granulat och ett sätt att undkomma de HA-oljor som kan finnas i 

sådana däck som SBR-granulatet kommer ifrån. Vulkanisering är den omvandlingsprocess där 

råmaterialet görs om från en klibbig och formbar massa till ett elastiskt och formstabilt 

material med hög draghållfasthet (Nationalencyklopedin, 2016). Tack vare att råmaterialet 

inte är återvunnet kan alltså en bestämning av kemikalier göras från starten och därmed kan 

ett granulat med högre miljösäkerhet skapas. I och med att materialet kan tillsättas ämnen, kan 

det skapas i många olika färger och även göras flamsäkert, vilket gör att det är vanligt använt 

vid lekplatser. (TRC 2008) EPDM-gummi har dessutom hög beständighet mot olika 

temperaturer och UV-ljus (ibid.). 

 

4.2.2.1.3. TPE granulat 
TPE-gummit kallas även termoplast och är precis som EDPM gjort av nytillverkat gummi, 

men är inte vulkaniserat (SvFF 2015a). Tack vare nyproduktionen kan det ges sådana 

eftersträvansvärda egenskaper som nämnts för EPDM, men även specificerad elasticitet. Tack 

vare att det inte är vulkaniserat kan det återvinnas, men har istället låg beständighet mot 

värme och UV-ljus som kräver kostsamma stabiliseringsmedel för att fixeras (TCR, 2008).  

 

EPDM och TPE är de fyllnadsmaterial som idag räknas som miljövänligt gummi och kallas 

ofta grönt gummi, vilket inte bara syftar på färgen utan snarare oftast avsaknad av vissa 

miljöskadande ämnen (Arto Näätsaari, personlig kommentar).  

 

4.2.2.1.4. Organiska fyllnadsmaterial 
SvFF anger i sina rekommendationer för anläggning av konstgräsplaner kork, bark och kokos som 

alternativ till de tidigare nämnda gummimaterialen (2015a), men skriver ingenting om dem.  
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Bland återsäljares hemsidor ges dock information om både miljövänlighet och bra 

spelegenskaper hos deras organiska fyllnadsmaterial. Unisport säljer exempelvis expanderad 

kork som enligt deras hemsida vid totalekonomi är ett bättre val än andra miljövänliga 

material, samt att det har bättre spelegenskaper än SBR. Limontasport, säljer istället en 

produkt som är gjord av kokosnötsfibrer och kork som de framhäver som giftfritt, 

återvinningsbart och säkert att spela på. 

4.2.2.2. Materialåtgång och livslängd 
Mängden fyllnadsmaterial som används varierar beroende på storlek på planen och vilket 

material som används. I en studie anges dock 51, 61 respektive 87 ton av materialen SBR-, 

EPDM- respektive TPE-granulat för en fotbollsplan á 7881 m
2
 (Alongi Skenhall et al., 2012),

vilket motsvarar en 11-mannaplan. 

Till varje konstgräsplan följer en manual som anger hur drift av planen ska skötas. Beroende 

på hur väl detta följs och hur mycket en plan används kan livslängden variera, men vid 

korrekt underhåll kan konstgräs enligt uppgift hålla upp till 10 år (Klima- og 

forurensningsdirektoratet 2012). Enligt artificialgrass.info kan det vid god skötsel hålla i upp 

till och med 15 år innan det till sist återvinns. 

4.2.2.3. Alternativ till fyllnadsmaterial 
Ett alternativ till konstgräs men även till naturgräs är en kombination av dem båda så kallat 

hybridgräs, där konstgräset fungerar som en armerande grund och naturgräset är utfyllnaden 

(www.svenskelitfotboll.se). Eftersom det till stor del består av organiskt material kan det dock 

inte nyttjas lika många timmar som det helt artificiella konstgräset. Då det ännu är nytt är 

dessutom osäkerheten stor i hur skillnad i användning skulle kunna skilja sig i olika delar av 

Sverige (ibid.). Hybridgräset är dyrare än konstgräs och rekommenderas därför till planer som 

nyttjas av större föreningar och/eller planer som nyttjas av lag på elitnivå (www.fogis.se; a). 

På Gamla Ullevi används redan en variant sedan några år tillbaka (ibid.). 

4.3. Anledningar till val av olika fyllnadsmaterial 
Skälen till varför olika fyllnadsmaterial används på olika planer av olika kommuner är 

antagligen flera. Andreas Godenius vid kultur- och fritidsnämnden i Södertälje, anger lagen 

om upphandling som ett vanligt skäl till materialval. Om kommunen i fråga inte har några mål 

eller riktlinjer kring miljö, blir det priset som styr vilket fyllnadsmaterial som används. Och 

då SBR-granulatet är det billigaste alternativet, blir det ofta det som används. 

Val av fyllnadsmaterial kan även vara baserat på engagemang kring hälso- och miljöfrågor. I 

Stockholms stad har ett beslut tagits om att från och med år 2005 inte använda SBR-gummi 

alls för att undkomma läckage av PAH:er (www.metro.se). Hans Eriksson, idrottsplanerare i 

Stockholm stad, berättar att de gärna väljer EPDM men hellre TPE eftersom det har högre 

miljökrav (ibid.). Kritik mot detta riktas från flera håll eftersom många av planerna har en 

http://www.fogis.se/
http://www.metro.se/
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underliggande sviktpad som är gjord av SBR-gummi och alltså kan läcka sådana PAH:er som 

sägs vilja undkommas (Arto Näätsaari, personlig kommentar). Dessutom framhäver 

anläggningsansvarig vid SvFF att granulat av TPE-gummi har sämre spelegenskaper. Ett byte 

från SBR till TPE påverkar på det sättet spelarnas hälsa negativt eftersom det är ”stumt” att 

springa på och kan ge brännskador på huden vid halka (Ronnie Lundqvist, personlig 

kommentar). 

 

SBR-granulatet är inte bara sammankopplat med PAH:er utan även läckage av metaller. I 

Stenungssund kommun har det gjorts försök med anläggande av konstgräsplaner med 90 % 

organiskt material (en blandning av främst kokos men även kork) och 10 % TPE för att 

minimera risk för läckage av skadliga ämnen (COWI AB 2016). Resultaten var positiva och 

visade på mycket låga halter av de analyserade ämnena, förutom zink, koppar och bly, som 

dock inte var högre än halter uppmätta i atmosfärisk deposition (ibid.).  

 

Även i Bodens kommun har satsningar gjorts på organiskt material, men där istället 

expanderad kork. Verksamhetschef på kultur och fritidsförvaltningen, Roger Aresprång, 

framhäver att det finns ett miljöengagemang i den politiska organisationen (personlig 

kommentar). Han berättar att när beslut togs i kommunfullmäktige om att pengar skulle 

avsättas till två nya konstgräsplaner, uttrycktes en önskan från politiker där om att ett 

miljövänligt material skulle väljas för de framtida planerna. Roger själv har dessutom tagit 

kontakt med miljökontoret med en önskan om att skapa en policy som därmed kan vara 

styrande vid val av material för bland annat konstgräsplaner. 

 

4.4. Kostnader 
Vid samtal med en återförsäljare av konstgräs (Arto Näätsaari) för att få svar om kostnader, 

visar det sig att det inte är en helt enkel fråga. En ren jämförelse hur mycket ett ton av olika 

fyllnadsmaterial kostar, anser han vara ett gammalmodigt synsätt. De olika fyllnadsmaterialen 

väger olika mycket och har olika densitet och därför bör volymen vara det som är 

utgångspunkten. Han påpekar att rekommendationer för det yttersta lagret i en kostgräsplan är 

minst 15 mm, vilket är anpassat efter fotbollsskors dubbar som i regel är 13 mm. Att bara utgå 

ifrån ett visst antal ton fyllnadsmaterial och kostnader för det, skulle alltså kunna ge fel mått 

på djupet. Detta skulle kunna bidra till uppslitning av underliggande sand vid spel vid för lite 

fyllnadsmaterial, alternativt ge onödigt höga kostnader vid för mycket fyllnadsmaterial. 

Istället bör jämförelser göras av den totala kostnaden för anläggandet av konstgräset. 

 

Därtill kommer valet om sviktpad ska användas, eller inte. Den ska bidra till sviktegenskaper 

och om den används kan mängden fyllnadsmaterial minskas, vilket påverkar totalkostnaden 

för konstgräset (tabell 1). Vanligast är att använda sviktpad i kombination med de dyrare 

fyllnadsmaterialen EPDM och TPE, vilket då sänker totalkostnaden. Då den består av samma 

råmaterial som SBR-granulatet har de samma egenskaper. Skillnaden är att materialet i 

sviktpaden i en process är sammanfogat och tillskuret till en sammanhängande enhet, vilket 

leder till ytterligare kostnader. Vid användning av SBR-granulat som fyllnadsmaterial är 

istället rekommendationen att strunta i sviktpad och ha ett större lager granulat, vilket då 

sänker totalkostnaden. 
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Nedan följer kostnader för konstgräs med eller utan sviktpad i kombination med olika 

fyllnadsmaterial. Priserna är ungefärliga och utgår ifrån den leverantör där intervjuad 

återförsäljare arbetar. Beräkning utgår ifrån vad som skulle krävas för en 11-mannaplan.  

Tabell 1. Ungefärliga priser för konstgräs med och utan sviktpad i kombination med olika fyllnadsmaterial, 

beräknat utifrån en 11-mannaplan. 

SBR + sviktpad 2,0 miljoner kr 

SBR utan sviktpad 1,5 miljoner kr 

EPDM/TPE + sviktpad 2,5 miljoner kr 

EPDM/TPE utan sviktpad 3,0 miljoner kr 

Organiskt material (expanderad kork) Ingen angiven summa. Priset ligger emellan SBR 

och EPDM/TPE 

4.5. Miljöpåverkan 
I den rapport som IVL släppt om spridning av mikroplaster (2016), anges konstgräsplaner 

som den näst största källan efter väg- och däckslitage i trafiken. Utifrån det antal planer som 

finns (11-, 9-, 7- och 5-mannaplaner, samt näridrottsplatser s.k. Kulan-anläggningar) år 2015 i 

Sverige, uppskattas den totala ytan som är belagd med konstgräs till ca 6 117 600 m
2
. Med

utgång ifrån rekommendationer från en leverantör som anger 3 - 5 ton granulat för årlig 

återfyllnad av en 11-mannaplan (7 881 m
2
), görs en uppskattning att det är samma mängd

fyllnadsmaterial som försvinner från en sådan yta varje år. De gör sedan en beräkning på hur 

mycket granulat som därmed går förlorad per m
2
 och påvisar en studie som uppskattar att 90

% av det fyllnadsmaterial som används är SBR-gummi. Utifrån detta dras slutsatsen att 2070 - 

3510 ton granulat av SBR-gummi försvinner från svenska konstgräsplaner varje år.  

De visar vidare i rapporten att resultaten dock är omgärdade med osäkerhet. De nämner bland 

annat bristen på data om kompaktering av granulatet i jämförelse med förlust av granulat till 

omgivningen som en felkälla i deras studie. Om kompaktering skulle ske, skulle det innebära 

att fyllnadsmaterial inte försvinner ifrån konstgräsplanen utan snarare trycks ihop i planen och 

därmed stannar kvar där. Vidare nämner de driften av planerna, samt dränering och 

ytavrinning som faktorer som bidrar till förlust av granulat och att det kan bidra till att 

granulat hamnar i dagvattensystemet. Men de nämner också att de inte har några data som 

påvisar mikroplaster varken i själva dagvattensystemet eller att de mikroplaster funna i havet 

faktiskt kommer från konstgräsplaner.

Det kan tyckas som en mycket förenklad uträkning att göra beräkningen utifrån en enda plan 

och dessutom inte få siffror bekräftade av någon som har med drift av planer att göra. 

Anmärkningsvärt är också att de inte nämner en möjlig felberäkning av granulat som tillsätts 

planerna som en möjlig felkälla. Detta är något som Ronni Lundqvist vid Svenska 

fotbollsförbundets anläggningskommitté också påpekar. Han säger att det dels är en grov 

missberäkning att det är så många planer som har SBR-granulat och dels att inte ens alla 

planer har granulat som fyllnadsmaterial. Vissa av dem har exempelvis bara sand och andra 

har inte något behov av fyllnadsmaterial då konstgrässtråna är så pass korta. Han nämner 

också att många planer inte heller har vinterdrift och därmed inte har någon förlust via den 
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plogning som då sker och alltså inte behöver årlig påfyllning. Även den drift som görs 

kontinuerligt under hela året påverkar behovet av påfyllning av granulat. Detta uppger Anders 

Bengs, driftansvarig vid en av de konstgräsplaner som ingår i denna studie. Han och hans 

kollegor är väldigt noggranna vid driften och återför även mycket av det granulat som hamnar 

utanför planen och har inte behövt fylla på granulat sedan planen anlades år 2013. Ronni 

Lundqvist säger att information om hur mycket granulat som säljs till påfyllning snarare hade 

varit en säkrare siffra att utgå ifrån vid beräkning av granulatflykt. 

 

Trots påvisade brister och felberäkningar i IVL:s rapport och deras egna påståenden om 

osäkerhet, är det ändå den rapporten som denna studie utgår ifrån och därmed påståenden om 

att 3 - 5 ton granulat av SBR-gummi försvinner per svensk konstgräsplan varje år. 

 

4.6. Krav och miljöfokus  
Som tidigare nämnts finns det krav om hur anläggande av konstgräs ska göras och hur driften 

av det ska skötas. Men när det kommer till miljöaspekter är kraven diffusa. Miljöbalken (SFS 

1998:808) anger miljöfarliga verksamheter som sådana som bland annat släpper ut fasta 

ämnen från anläggningar (9 kap. 1 §) vilket IVL:s rapport antyder att det görs från 

konstgräsplaner. Men enligt miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251) så är det endast 

sportanläggningar för motorfordon som kräver någon form av miljöprövning och då endast i 

form av anmälningsplikt (30 kap. 3 §). I förordningen om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd (SFS 1998:899) 45 § står det att kommunen utöver den vanliga tillsynen ska ägna 

särskild uppmärksamhet åt bland annat idrottsanläggningar upplåtna för allmänheten eller 

som utnyttjas av många människor. Men det står inget specificerat om fokus på miljö och 

utifrån resterande punkter under samma paragraf, är det lätt att tolka det som att fokus ligger 

på det direkta hälsoperspektivet. 

 

I Plan- och bygglagen - PBL (SFS 2010:900) nämns inte idrottsanläggningar direkt, men i 

detaljplaner som antas ska det anges vad marken ska användas till. Utifrån dessa kan sedan 

bygglov sökas och om åtgärden stämmer med gällande detaljplan ska bygglov ges (Nyström 

och Tonell 2012). Enligt Plan- och byggförordningen (2011:338) är idrottsplatser sådana 

anläggningar som annat än byggnader kräver bygglov vid bland annat anordnande, inrättande 

och väsentlig ändring (6 kap. 1 § 1 p.) och därmed gäller det som anges i PBL även 

idrottsanläggningar. Om bygglov sedan tidigare finns, kan ett extra bygglov krävas vid 

ändring på fastigheten. Dock framhävs i PBL (9. kap 2) att ändringen ska bidra till ett 

väsentligen annat ändamål. Utifrån detta kan det tolkas som att en ändring av en idrottsplan 

med grus till konstgräs, inte behöver nytt bygglov. Det markarbete som görs innan själva 

konstgräset läggs ut, kräver ofta schaktning eller fyllning vilket enligt PBL kräver marklov. 

Men marklov krävs bara om höjdläget ändras avsevärt (9. kap 11 §), vilket inte är fallet vid 

anläggande av konstgräs. Dock anges (6 kap. 4 §) att byggnadsverket (och därmed 

idrottsanläggningen) ska ha de tekniska egenskaper som behövs för att skydda bland annat 

miljön. 
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Vid kontakt med bygglovshandläggare vid samhällsbyggnadskontoret i Södertälje kommun 

framkommer information om att bygglov inte brukar sökas för konstgräsplaner. Vid sökning i 

deras register med sökordet ”konstgräs” kom endast en post upp. I en vidare sökning kring 

konstgräsplaner kom flera poster upp, men då med fokus på bland annat anslutande 

byggnader och uppförande av belysningsmaster. Att konstgräsplaner skulle kunna vara ett 

miljöproblem, ses av flera handläggare på kontoret som helt ny information och kommentarer 

görs om att medarbetare troligtvis skulle ställt sig frågande till varför en anmälan om en 

ändring av en öppen idrottsanläggning skulle göras. 

Svenska fotbollsförbundet har gett ut en utförandebeskrivning för anläggande av 

konstgräsplaner (SvFF 2015a). Men skriften anger mest rekommendationer. De enda krav 

som anges är att markuppbyggnad samt schaktning, fyllning och packning ska utföras enligt 

föreskrifter från svensk byggtjänst. Fokus vid anläggandet ligger på bortförande av vatten från 

planen och där uppsamling av granulat benämns, handlar det om att kunna återanvända det 

(ibid.). I policydokument om deras agerande i konstgräsfrågan, kan det utläsas att de vill bidra 

till en standardisering av konstgräsplaner för att minimera variationer på underlag. Därutöver 

ska de påverka produktutvecklingen genom att informera om deras kravspecifikationer och 

fotbollsmässiga behov (SvFF). Här skulle även miljöfrågan kunna läsas in, men definieras 

inte och kan därmed förbises. I information om vad som bör tänkas på inför uppköp av 

konstgräs påvisar de dock att lokala miljökrav kan påverka val av fyllnadsmaterial (SvFF 

2015b). På deras gemensamma informationssystem (www.fogis.se; b) anges även att 

kemikalieinspektionen har ifrågasatt användning av SBR-granulat och hänvisar till deras 

rapport. SvFF påvisar vidare på hemsidan att materialet inte är förbjudet att använda, men gör 

rekommendationer om att på sikt ersätta SBR-granulatet med andra alternativ. De poängterar 

också att ansvaret ligger på företagen och att det är viktigt att den som sköter upphandlingen 

ställer krav på granulatets kemikalieinnehåll. Ronni Lundqvist, vid Svenska 

fotbollsförbundets anläggningskommitté anger att de på SvFF har miljön i åtanke och att de 

försöker göra så gott de kan i och med bland annat utbildning av berörd personal vid Sveriges 

kommuner, men efterfrågar riktlinjer att jobba utifrån (personlig kommentar). 

RagnSells framhäver på sin hemsida (www.ragnsells.se) sin roll i miljöarbetet kring granulat 

från återanvända bildäck.  Det SBR-granulat de producerar är godkänt utifrån BASTA-

kriterier och Byggvarubedömningens kriterier (www.bastaonline.se), vilket visar att de 

arbetar med att fasa ut ämnen med farliga kemiska egenskaper. Men vid en vidare sökning i 

BASTAS register, kan det utläsas att RagnSells granulat inte omfattas av bland annat 

REACH-förordningen som styr kemikalieanvändning i produkter. Detta eftersom granulatet 

är klassat som ett avfall och därmed styrs av avfallsförordningen. Elisabeth Österwall, 

handläggare på Naturvårdsverket (NV), poängterar att det inte behöver vara något negativt i 

att en vara är klassad som ett avfall istället för en produkt (personlig kommentar). Hon 

förklarar att lagstiftningen kring produkter kan vara något invecklad och att företag då ibland 

hellre väljer att klassa sin vara som avfall och istället följa lagstiftning kring avfallshantering. 

Hon poängterar dock att verksamheten där avfallet behandlas och används därmed styr vilken 

typ av tillsyn som krävs. Elisabeth framför att NV inte har tagit ställning till användning av 

avfall i form av granulat i konstgräsplaner. De har istället gett ut en vägledande handbok med 

http://www.fogis.se/
http://www.ragnsells.se/
http://www.bastaonline.se/
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bland annat relevant lagstiftning, som syftar till att underlätta återvinningen av avfall i 

anläggningsarbeten på ett miljö- och hälsomässigt säkert sätt (Naturvårdsverket 2010). På 

uppdrag av NV har Sweco gett ut en studie där en utredning har gjorts av miljö- och 

hälsorisker vid användning av återvunnet däckmaterial i konstgräsplaner där en flödesanalys 

tyder på ett försvinnande av granulat via dagvattensystem och till omgivande natur (Sweco 

2016). Utifrån denna studie framhäver NV möjliga miljörisker med spridningen av granulat 

från konstgräsplaner och att tydligare rekommendationer för konstgräsplaner bör utformas för 

att minska dessa risker (www.naturvardsverket.se). 

 

4.7. Granulat – migration och lösningar 
Denna rapport fokuserar främst på granulatflykt via konstgräsplaners dräneringssystem, men 

det finns även andra vägar för migration. Gummigranulatet kan följa med i kläder och skor 

hos dem som vistas på konstgräset och föras bort från planerna till exempelvis 

omklädningsrum och spelarnas hem (Wredh 2014). Granulat som lossnar och hamnar på 

golven kan städas bort och kastas som avfall, men det som stannar kvar i kläderna eller sköljs 

av kroppen kan föras vidare med avloppsvatten till reningsverk (ibid.).  

 

Till varje konstgräsplan följer från leverantören instruktioner om hur skötsel och drift ska 

skötas, vilka SvFF påvisar är mycket viktiga att följa (SvFF 2015a). Även FIFA framhäver 

detta och nämner att ett tilltalande utseende främjar spel och att en bra skötsel främjar 

säkerhet för spelarna och deras spelprestanda (Football Quality Programme, 2015). Dock 

bidrar drift som bland annat borstning, harvning och snöplogning att granulat sprids bort från 

planerna till de ytor som finns omkring dessa (Wredh 2014; Sweco 2016). Som nämnts 

tidigare innebär försvinnande av material att sådant behöver fyllas på, vilket medför 

kostnader. Därför rekommenderar SvFF förutom en noggrann skötsel att hårdgjorda 

sidoområden anläggs där snö förvaras så att granulat därifrån senare kan återföras planen 

(2015a).  

 

I Stenungsund kommun gjordes försök med att sätta filter i avloppen i omklädningsrum som 

anslöt till en konstgräsplan med SBR-granulat. Försöket var tyvärr tvunget att avbrytas då 

granulatet inte hann avskiljas tillräckligt ofta och snarare satte igen avloppen. Ett senare 

försök med att sätta in måttbeställda dagvattenfilter i de brunnar som omgärdar planen, har 

däremot fungerat mycket bra (Ingvar Björkman, personlig kommentar). 

 

En studie med syfte att undersöka vilka partiklar som kan hittas i avloppsvatten i reningsverk 

genom avskiljning med hjälp av filter (IVL 2014), visar att SBR-granulat även skulle kunna 

avskiljas där. 

 

5. Metod 
För att kunna fastställa spridning av granulat från konstgräsplaner gjordes under perioden 

18/5 – 1/6 2016 fältundersökningar vid fyra stycken konstgräsplaner i Södertälje kommun. 

Undersökningen syftade till att göra en kvantifiering av granulatflykt till dräneringssystemen 

http://www.naturvardsverket.se/
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samt avgöra om granulatet kunde migrera därifrån vidare till dagvattensystemet. Urval av 

konstgräsplaner gjordes slumpartat geografiskt, men med förbehåll att de innehöll SBR-

granulat (figur 4). 

Figur 4 Visualisering över de undersökta planernas geografiska läge i Södertälje. 1. Brunnsängs IP, 2. Geneta 

Sportfält, 3. Pershagens IP, samt 4. Ljungbackens IP. Bearbetad av Karin Widström med topografisk karta från 

lantmäteriet som underlag 

Kartor studerades över det kommunala ledningsnätet för dagvatten. Detta i konsultation med 

personal från ansvarigt bolag med syfte att avgöra om migrerande granulat skulle kunna ta sig 

vidare till limniska eller marina system. 

5.1. Studier av relationshandlingar och planunderlag 
För att få en överblick över dräneringsförhållanden studerades först planritningar för de 

aktuella konstgräsplanerna. Noteringar gjordes om var dräneringssystemet enligt uppgift var 

anslutet till dagvattennätet eller annat utlopp. Informationen användes för att senare 

kontrollera om den överensstämde med de verkliga förhållandena för avledning av dränerat 

vatten. 
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5.2. Fältarbete 
Genom att undersöka ytavvattningsbrunnar som låg i anslutning till konstgräsplanerna kunde 

det fastställas om det fanns granulat däri och om det i så fall kunde föras vidare till 

dagvattensystemet. 

 

Efter att galler från ovansidan av brunnen avlägsnats mättes först diameter och djup på den. 

Vidare mättes vid vilket djup avledande dräneringsrör var placerade, samt vattendjupet i 

brunnen. Även djupet på eventuellt fast material i botten på brunnen mättes. Mätning skedde 

med tumstock. För att få ett så sanningsenligt mått som möjligt, gjordes mätning av djup på 

minst tre platser i samma brunn. 

 

Då det i de flesta fall stod vatten i brunnarna 

och det därför var omöjligt att se botten, 

bedömdes botten vara där det inte var möjligt att 

föra måttstocken längre ner. Måttet på djupet 

där det trots ett försiktigt stötande med 

tumstocken ”tog stopp”, fick därför representera 

brunnens djup. Även vattnets djup bedömdes 

med hjälp av förändring av motstånd. Genom att 

försiktigt föra ned måttstocken i vattnet, 

bedömdes vattnets botten vara där motståndet 

angav det fasta materialets början. Vattnets och 

det fasta materialets sammanlagda djup (X) 

subtraherat med endast vattnets djup (Y), 

bedömdes sedan vara måttet på det fasta 

materialets djup (Z) (se figur 5).  

 

 

 

 

Avslutningsvis gjordes en provtagning 

av det fasta materialet, för att fastställa 

vad det bestod av. Provtagningen 

gjordes genom att skrapa på ytan av det 

fasta materialet med hjälp av ett mått 

fäst i ena änden av en stav (figur 6). För 

att det fasta materialet inte skulle rinna 

ur måttet fördes det försiktigt mot 

brunnsväggen och sedan upp längs med 

den.  

    

 

 Figur 6. Mått som användes vid provtagning. 

Figur 5 Visualisering över vatten och fast material i 

en ytavvattningsbrunn, samt benämning på deras 

olika djup. 
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För att bedöma om det skedde en migration via konstgräsplanernas dräneringssystem till det 

kommunala dagvattensystemet gjordes även provtagning i sådan anslutande brunn. Där 

dräneringen inte var kopplad till det kommunala dagvattensystemet gjordes istället en 

granskning av området där dräneringssystemet hade sitt yttersta utlopp. En okulär bedömning 

gjordes för att se om granulat kunde hittas i det utlöpande röret. Därefter gjordes en 

undersökning av marken under det utlöpande röret. 

5.3. Efterbearbetning och beräkningar 
För att ta reda på vilken volym det fasta materialet utgjorde, användes formeln för att beräkna 

volym i en cylinder (volym = π * r2 * h). Beräkningen gjordes utifrån de cylinderformade 

ytavvattningsbrunnarna, där höjden i formeln (h) utgör djupet på det fasta materialet. Då 

volymen beräknades i cm3, dividerades resultatet med 1000 för att få resultatet i liter 

(exempel: 1500 cm3/1000 = 1,5 liter). 

Utifrån uppgift från återförsäljaren Arto Näätsaari 

väger en liter SBR-granulat ca 450 g och därmed 

kunde vikten av massan på det fasta materialet i de 

undersökta brunnarna beräknas. Då det fasta 

materialet som hittades i de undersökta 

ytavvattningsbrunnarna inte till 100 % bestod av 

SBR-granulat (figur 7) kunde inte en helt säker 

beräkning göras av den mängd granulat som påträffats 

(figur 8 – 11). Men för att ändå kunna göra en 

beräkning av granulat i vikt gjordes antagandet att där 

inslaget av annat material var lågt beräknades det fasta 

materialet som 100 % granulat. Detsamma gäller där 

inslag av annat material var medelstort och utgjordes av lättare material som löv, barr och 

plastskräp som exempelvis cigarettfimpar. I sådana fall där inslag av annat material var 

medelstort och utgjordes av sten och grus, eller där inslag av annat material var stort, beräknas 

mängden granulat vara 0 %.  

Figur 7 SBR-granulat 
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Figur 8.  Inblandning låg - barr och grässtrån.                  Figur 9. Inblandning låg - sand. Brunnsängs IP 

Pershagens IP 

 

 
Figur 10. Inblandning medel - grus. Geneta Sportfält.          Figur 11. Inblandning medel - sand löv och barr.   

                                           Trollbackens IP 
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6. Resultat
Undersökningen av ytavvattningsbrunnarna visar på kvantiteter av granulat och visar på hur 

migration via dräneringssystemet sker vid de olika konstgräsplanerna. Granulat hittades i 

samtliga brunnar som undersöktes. Dels i botten, men även på vattenytan i brunnen, vilket 

visar på att gummigranulatet kan flyta. Nedan följer sammanfattningar om de undersökta 

konstgräsplanerna samt sammanställd information utifrån mätningar. 

6.1. Ljungbackens IP  
Konstgräsplanen anlades på 

en yta som sedan tidigare 

använts som fotbollsplan, 

både med grus och naturgäs. 

Markarbetet för den 

nuvarande planen och 

utläggandet av konstgräs 

genomfördes år 2013 och 

planen var spelbar efter 

sommaren samma år. Arbetet 

gjordes av entreprenör men i 

tätt samarbete med personal 

från samhällsbyggnads-

kontoret i Järna kommunde. 

Då ytavvattningen bedömdes 

vara god lokalt och det fanns 

en tanke om att minimera 

arbete med tömning av 

ytavvattningsbrunnar, anlades 

endast två sådana (figur 12). 

Den ena är placerad i ena 

hörnet där dräneringssystemet 

sammansluts och den andra ca 

30 m bort från denna på ena 

långsidan. De benämns vidare 

i rapporten som LJ-A och  

LJ-B.  

De undersökta brunnarna har samma uppbyggnad och består av två rör som överlappar 

varandra. I överkant är diametern 30 cm och en bit ner i brunnen där det övre röret slutar, är 

diametern 1 cm bredare på varje sida vilket ger en diameter på 32 cm. Djupen som uppmättes 

var ca 2 m och båda hade avledande rör i längsgående riktning på en höjd som påvisar att 

lutningen sker åt det håll som planritningen visar. I båda brunnarna fanns vatten som hindrade 

direkt syn av eventuellt material på botten, men provtagning påvisade att det fanns granulat i 

botten på båda två. Dock skiljde sig mängden och sammansättningen åt (tabell 2). 

Figur 12. Visualisering av Ljungbackens IP och undersökta 

ytavvattningsbrunnar samt utlopp för bortdränerat vatten. Bearbetad av 

Karin Widström med ortofoto från lantmäteriet som underlag. © 

Lantmäteriet I2014/00691 
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Det bortdränerade vattnet kopplas inte 

direkt på det kommunala dagvattennätet 

utan förs först ut i ett dike. Där får det 

sila genom en yta med större stenar 

(diameter ca 10 cm) och vegetation innan 

det når det lägre liggande inloppet på 

dagvattensystemet. Vid granskning av 

utloppet från kostgräsplanen hittades ett 

fåtal granulatpartiklar inne i röret och ett 

tiotal mellan stenarna nedanför (figur 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabell 2. Mätt och beräknad volym fast material i undersökta ytavvattningsbrunnar vid Ljungbackens IP, samt 

bedömd vikt granulat, utifrån bedömning om inslag av annat material. Lägsta djup på avledande dräneringsrör 

påvisar lutning på dränering. 

Brunns-

benämning 

Lägsta djup 

på avledande 

dränerings-

rör, cm 

Djup på 

fast 

material, 

cm 

Beräknad 

fast 

material, 

cm
3
 

Beräknad 

fast 

material, 

liter 

Inslag av annat 

material än 

granulat.  

Bedömd 

vikt 

granulat, 

kg  

LJ-A 152 16  12 861,44 12,86 Medel. Sand, 

löv och barr. 

5,79 

LJ-B 128   2   1 607,68   1,61 Lågt. Sand.  0,73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13. Konstgräsplanens utlopp (i överkant) i förhållande 

till dagvattensystemets inlopp (i nederkant). 
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6.2. Brunnsäng IP 
Här låg tidigare en grusplan, men hösten år 2008 anlades istället konstgräs (figur 14). 

Markarbete gjordes och konstgräset 

som lades ut fick fyllning av 

nyproducerat gummi (så kallat 

grönt gummi) och en underliggande 

sviktpad. Konstgräset byttes dock 

ut hösten år 2015 och då valdes 

SBR-gummi som fyllnadsmaterial 

och i och med det togs sviktpaden 

bort. Längs planens långsidor finns 

fem stycken ytavvattningsbrunnar 

på vardera sida, samt två stycken 

på vardera kortsida. Dessa var alla 

tidigare öppna (dock förseglade 

med galler), men när det nya 

konstgräset lades ut täcktes de med 

mindre bitar konstgräs (figur 15). 

Detta var för att öka säkerheten, då 

brunnarnas övre del är nedsänkta 

och bidrog till att spelarna kunde 

snubbla på avgränsande kanter och 

skada sig. Två brunnar på ena 

kortsidan är idag fortfarande inte täckta, men anses inte utgöra någon risk för skador, då en 

inhägnande anordning är i vägen.  

Figur 15. Nedsänkt ytavvattningsbrunn vid Brunnsängs IP. Gallret är 

borttaget och vilar i bilden på en sådan mindre, senare tillförd bit 

konstgräs, som anlagts för att öka säkerheten. 

Figur 14. Visualisering av Brunnsäng IP och undersökta 

ytavvattningsbrunnar samt brunn där ihopkoppling görs med kommunalt 

dagvatten. Bearbetad av Karin Widström med ortofoto från lantmäteriet 

som underlag. © Lantmäteriet I2014/00691.
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Två ytavvattningsbrunnar på vardera långsida undersöktes och benämns vidare i rapporten 

som BR-A, BR-B, BR-C och BR-D. De var alla uppbyggda av två överlappande rör, med en 

övre diameter på 30 cm och en undre på 32 cm. Djupet var 120 cm för tre av dem och 108 cm 

för den återstående. Alla undersökta brunnar hade vatten stående högre än fast material på 

botten, som visade sig innehålla granulat med låg inblandning av sand och i en brunn sådana 

plaststrån som konstgräset består av (tabell 3). Undersökningen visar att alla brunnar har 

avledande rör, dock är endast ett av dem i en riktning som följer planritningen. De övriga har 

istället en tvärgående riktning – från planen och utåt.  

 

Inga prover kunde tas vid den punkt där planritningen anger att dräneringen ansluts till det 

kommunala dagvattennätet. Studier av kartor över dagvattennätet visar dock att om 

avrinningen sker enligt planritningen, förs vattnet via sluten dagvattenledning till ett senare 

öppet system med ravin och vattenfall och till sist ut i Södertälje kanal. Kanalen har kontakt 

med Östersjön. 

 

 

Tabell 3. Mätt och beräknad volym fast material i undersökta ytavvattningsbrunnar vid Brunnsängs IP, samt 

bedömd vikt granulat, utifrån bedömning om inslag av annat material. Lägsta djup på avledande dräneringsrör 

påvisar lutning på dränering. 

Brunns-

benämning 

Lägsta djup 

på avledande 

dränerings-

rör, cm 

Djup på 

fast 

material, 

cm 

Beräknad 

fast 

materia, 

cm
3
 

Beräknad 

fast 

materia, 

liter 

Inslag av annat 

material än 

granulat. 

Bedömd 

vikt 

granulat, 

kg 

BR-A 95 10 8 038,40   8,04 Lågt. Sand. 3,62 

BR-B 65 40 32 153,60 32,15 Lågt. Sand. 14,79 

BR-C 50   5 4 019,20   4,02 Lågt. Sand och 

”grässtrån” 

1,81 

BR-D 35 25 20 096,00 20,10 Lågt. Sand. 9,05 
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6.3. Geneta Sportfält 
Anläggandet av denna 

konstgräsplan gjordes under 

sommaren år 2005 (figur 16). 

Fyllnadsmaterial som användes 

var SBR-gummi och en 

underliggande sviktpad lades då 

även ut. Här anlades samtidigt 

markvärme och ett bevattnings-

system. År 2014 byttes 

konstgräset ut och återigen 

valdes SBR-granulat, men 

sviktpaden togs då bort. Längs 

planens långsidor finns tre 

stycken ytavvattningsbrunnar 

på vardera sida. I tre av fyra 

hörn finns ytavvattnings-

brunnar, som visserligen är 

placerade på asfalterad yta, men 

utanför den kvadratiska asfalt-

erade yta som omger konstgräs-

planen. Ytorna är dock sammanhängande. I det fjärde hörnet är en brunn placerad i gräset ca 4 

meter utanför den asfalterade yta som omger konstgräsplanen. Denna brunn är helt stängd. 

 

Undersökning gjordes av två brunnar på vardera långsida och benämns vidare i rapporten som 

GE-A, GE-B, GE-C och GE-D. Den sistnämnda var helt fylld av fast material och därför 

kunde inte brunnsuppbyggnad, eventuellt vatten däri eller riktning på dränerande rör avgöras. 

Undersökningen bestod då istället endast av mätning av övre diameter samt djup på brunn och 

fast material. Diametern här var 30 cm och är också den diametern som används vid 

beräkning av mängd fast material (tabell 4) och djupet på brunnen samt det fasta materialet 

uppmättes till 130 cm. De övriga brunnarna som undersöktes var uppbyggda av överlappande 

rör med en övre diameter på 30 cm och en undre på 32 cm. Brunnarnas djup skiftade mellan 

150 cm och 155 cm. I två av dem stod vattnet högre än det fasta materialet och i en av dem 

utgjordes hela vattenvolymen av fast material som dessutom stod hela vägen upp till 

avledande dräneringsrör (tabell 4).  

 

 

De avledande rören i brunnarna GE-A och GE-B har en riktning och lutning som tyder på att 

dräneringen sker enligt planritningen. Då de avledande rören inte kunde ses i brunn GE-D kan 

det inte avgöras om lutning mot denna från brunn GE-C, följde planritningen. I brunn GE-C 

fanns ett extra dräneringsrör, vilket antyder att dränering av vatten sker från intilliggande 

mark, in på konstgräsets dräneringssystem. 

 

Figur 16. Visualisering av Geneta Sportfält och undersökta 

ytavvattningsbrunnar. Bearbetad av Karin Widström med ortofoto från 

lantmäteriet som underlag. © Lantmäteriet I2014/00691 
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Den stängda brunn som var placerad i gräset 

utanför ena hörnet som vidare benämns som 

GE-E, är enligt planritningen den punkt där 

dräneringssystemet knyts samman och vidare 

kopplas på det kommunala dagvatten-

systemet. Men då avledande dräneringsrör 

inte går i den riktning som de enligt 

planritningen borde göra, kan det antas att 

brunnen ändå tillhör dräneringssystemet, men 

att den brunn där systemen kopplas samman 

ligger längre bort. Även här gjordes en undersökning som visade på ca 3 cm bottensubstrat av 

lera med inblandning av granulat (figur 17). Enligt kartor över dagvattennätet leds vatten ifrån 

konstgräsplanen sedan vidare i en sluten dagvattenledning och vidare till ett större dike som 

mynnar i dagvattensdammen Wasa våtmark med slutligt utlopp i lilla Måsnaren. Karta visar 

att lilla Måsnaren är sammankopplad med större Måsnaren i ett relativt avgränsat sjösystem. 

Dock sker en avrinning vidare till sjön Lanaren och via Bränningeån till Hallstafjärden med 

förbindelse i Östersjön. 

 

Tabell 4. Mätt och beräknad volym fast material i undersökta ytavvattningsbrunnar vid Geneta Sportfält, samt 

bedömd vikt granulat, utifrån bedömning om inslag av annat material. Lägsta djup på avledande dräneringsrör 

påvisar lutning på dränering. 

Brunns-

benämning 

Lägsta djup 

på avledande 

dränerings-

rör, cm 

Djup på 

fast 

material, 

cm 

Beräknad 

fast 

material, 

cm
3
 

Beräknad 

fast 

materia, 

liter 

Inslag av annat 

material än 

granulat. 

Bedömd 

vikt 

granulat, 

kg 

GE-A 95  60 48 230,40 48,23 Lågt-medel. 

Sand och 

plastskräp. 

21,70 

GE-B 80  30 24 115,20 24,12 Lågt. Sand. 10,85 

GE-C 85  50 40 192,00 40,19 Medel. Grus. ---------- 

GE-D ---------- 130 91 845,00 91,85 Lågt-medel. 

Sand och 

plastskräp. 

41,33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 17. Bottensubstrat från brunn benämnd som GE-E. 

Den grövre strukturen är granulat, omgiven av lera. 
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6.4. Pershagens IP 
Här har tidigare legat en grusplan 

som 2013 ändrades till konstgräs 

(figur 18). Då den underliggande 

marken ansågs ha god dränering 

sedan tidigare, gjordes bara en 

justering av det översta lagret innan 

själva mattan med fyllnadsmaterial 

av SBR-gummi lades ut. Längs 

konstgräsplanens alla sidor är en 1 

m bred asfalterad yta anlagd som 

avgränsas av en 14 cm hög sarg 

med ett översittande staket. Ytan är 

dock inte alltid platt och har inte 

samma höjd som konstgräset, utan 

är snarare ovanliggande. På den 

asfalterade ytan är tre 

ytavvattningsbrunnar anlagda, alla 

tre med gallerdelen ovanför den 

asfalterade ytan, istället för nedsänkt  

i den. Exempel på detta kan ses i figur 19. 

 

 

 
Figur 19. Ytavvattningsbrunn som ligger ovan markplan, vilket  

förhindrar den dränering som den är avsedd för. 

 

 

 

 

Figur 18. Visualisering av Pershagens IP och undersökta 

ytavvattningsbrunnar. Bearbetad av Karin Widström med 

ortofoto från lantmäteriet som underlag. © Lantmäteriet 

I2014/00691 
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Brunnarna som undersöktes benämns vidare i rapporten som PE-A, PE-B och PE-C. De var 

alla uppbyggda med överlappande rör, med en övre diameter på 30 cm och en undre på 32 

cm, medan djupet varierade mellan 155 och 180 cm.  I överkant har filter monterats men vid 

undersökningen är resterna av dessa varierande och följer en skala på knappt befintligt i PE-A 

till i princip heltäckande i PE-C. Det kan antas att filtertäckning ska spegla mängden fast 

material i brunnarna, men undersökningen visar att förhållandena snarare är omvända med lite 

fast material där filtertäckning är låg och mycket fast material där filtertäckning är hög (tabell 

5).  

 

Dräneringsrören i de undersökta brunnarna har alla samma positionering och antyder att 

dränering sker ut från planen till ytavvattningsbrunnarna och sedan längs långsidan. 

Undersökningen visar dock att dräneringsrören i den mittersta brunnen är placerade högre upp 

än de i de yttre brunnarna, vilket antyder att dräneringen längs med planen sker både norrut 

och söderut. 

 

I detta fall fanns ingen tillgänglig planritning. Därför kunde det inte avgöras om den aktuella 

avrinningen sker enligt denna. Det kan därför inte heller avgöras i vilken punkt 

dräneringssystemet kopplas mot det kommunala dagvattensystemet och därmed vart vattnet 

förs. Men för att följa ett logiskt mönster där ihopkopplande bör ske vid närmsta punkt, tyder 

karta över dagvattennätet att dammen Trollsjön i norr om konstgräsplanen skulle vara 

recipient. Ett extra ovanliggande dräneringsrör i brunn PE-C antyder att dränering av vatten 

sker från den intilliggande parkeringen, in på konstgräsets dräneringssystem. Planens delvisa 

lutning söderut, samt en helt stängd brunn dold under konstgräsmattan i syd-ost, tyder på att 

avrinning även sker åt det hållet. Om detta finns dock heller inga säkra uppgifter. 

 

 
Tabell 5. Mätt och beräknad volym fast material i undersökta ytavvattningsbrunnar vid Pershagens IP, samt 

bedömd vikt granulat, utifrån bedömning om inslag av annat material. Lägsta djup på avledande dräneringsrör 

påvisar lutning på dränering. 

Brunns-

benämning 

Lägsta djup 

på avledande 

dränerings-

rör, cm 

Djup på 

fast 

material, 

cm 

Beräknad 

fast 

material, 

cm
3
 

Beräknad 

fast 

materia, 

liter 

Inslag av annat 

material än 

granulat. 

Bedömd 

vikt 

granulat, 

kg 

PE-A 137   2 1 607,68 1,61 Högt. Stenar och 

löv. 

---------- 

PE-B 117   5 4 019,20 4,02 Högt. Grus. ---------- 

PE-C 135 10 8 038,40 8,04 Lågt. Barr och 

grässtrån.  

3,62 
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7. Diskussion 
Undersökningen av ytavvattningsbrunnar vid utvalda konstgräsplaner ger svar om migration 

av mikroplastpartiklar av SBR-gummi via planernas dräneringssystem och påvisar frågor 

kring miljöproblem. Vidare undersökningar visar på hur lagstiftning ser ut kring 

konstgräsplaner och vilka krav som ställs, samt vilka förbättringsmöjligheter som finns för att 

minimera miljörisker kopplade till sådan verksamhet. 

 

7.1. Södertälje som studieområde 
Denna studie pekar ut Södertälje kommun och de fyra konstgräsplanerna som undersöktes 

där. Det bör poängteras att resultaten och informationen som framkommer i studien även 

skulle kunna uppvisas i fler av Sveriges kommuner.  

 

7.2. Fältundersökning 

7.2.1. Brunnsuppbyggnad och ansamling av granulat 
Provtagningarna visade att det fanns granulat i alla undersökta ytavvattningsbrunnar. Vid en 

snabb överblick av beräknad vikt av funnet granulat, visar det sig att det dock är mycket små 

mängder i relation till de 3 – 5 ton som enligt IVL:s rapport årligen försvinner per 11-

mannaplan. Det kan givetvis ifrågasättas varför alla ytavvattningsbrunnar vid studiens 

konstgräsplaner inte undersöktes, då detta givetvis påverkar resultatet. Men antalet 

ytavvattningsbrunnar skiljer sig mellan planerna och därmed skiljer sig även förutsättningarna 

för den mängd granulat som kan migrera via dessa. Vid Trollbackens IP fanns endast två 

brunnar och vid Pershagens IP endast tre brunnar och det ansågs därför relevant att göra 

undersökningar i samtliga. Vid Geneta Sportfält och Brunnsängs IP som hade nio respektive 

fjorton brunnar, valdes istället två stycken per långsida. Att så få brunnar undersöktes här, 

samt att endast brunnar på långsidorna undersöktes, skulle återigen kunna ses som en brist i 

studien. Men detta urval gjordes för att få ett jämförbart resultat med de två förstnämnda 

konstgräsplanerna. Brunnar vid de två sistnämnda planerna valdes dessutom i ett diagonalt 

mönster för att få en bättre spridning på provpunkter. 

 

Beräknad vikt av funnet granulat är inte bara ett resultat av brunnarnas antal men också av 

deras utformning, där diameter och djup påverkar mängden granulat som kan ansamlas i den 

del av brunnen som ligger under avledande dräneringsrör (ansamlingsdel). Undersökningen 

visar att alla brunnar hade liknande diameter med endast skillnad på ett par centimeter. Detta 

gör att det skulle vara djup på underliggande del i brunnen som här skulle kunna avgöra 

skillnad i möjlighet till ansamling av granulat. Djupet på ansamlingsdelen varierade också 

mellan de undersökta ytavvattningsbrunnarna. En skillnad i djup på 10 cm ger här en skillnad 

i granulatmängd på 3,6 kg (tabell 3), vilket skulle kunna vara av betydelse i en studie där 

kvantifiering beräknas. Men sådana skillnader hade varit av större intresse om det också hade 

funnits information om när brunnarna senast tömdes, vilket företaget som ansvarade för 

tömning inte hade register över. 
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Provtagningar visade att det inte bara var granulat i de undersökta ytavvattningsbrunnarna. 

Olika inblandning av annat material kan förklaras av brunnens läge i relation till det 

omkringliggande området. Vid brunn LJ-A vid Trollbackens IP fanns vegetation i form av 

både lövträd och barrträd i närheten av vilka syntes spår även i brunnen i form av löv och 

barr. I brunn GE-D vid Geneta Sportfält hittades istället plastskräp som godispapper och 

cigarettfimpar, vilket kan förklaras av närhet till en åskådarläktare. Flera centimeters djup och 

högt inslag av grus i brunn PE-B vid Pershagens IP har däremot inte en lika logisk förklaring. 

Avsaknad av grus inom det instängslade området där konstgräsplanen var anlagd, tyder 

istället på att någon aktivt har fört det dit. 

 

Avslutningsvis bör metoden att utesluta påträffat granulat från brunnarna på grund av 

inblandning av visst annat material diskuteras. Anledningen till att beräknad mängd granulat 

bedömdes vara 0 % vid exempelvis medelstort inslag av sten och grus, var för att inte 

övervärdera vikt på granulat som hittades. Om en konstgräsplan hade haft många 

ytavvattningsbrunnar där det hade varit hög inblandning av annat material, hade det givetvis 

varit missvisande att beräkna allt detta fasta material som endast granulat. Ingen av de 

konstgräsplaner som undersökts i denna studie har dock haft så många ytavvattningsbrunnar 

så att mängden fast material skulle kunna ha bedömts som ens i närheten av de 3 – 5 ton 

granulat per plan som IVL angett.  

 

7.2.2. Dränering och möjlighet till migration av granulat 
Undersökningen visar att de granskade konstgräsplanernas dränering inte alltid följer 

planritningarna. Vid exempelvis Brunnsängs IP hade avledande rör en tvärgående riktning, 

från planen och utåt. Enligt driftpersonal Jörgen Westerberg som var med vid provtagning 

där, verkade det som att dräneringen var anordnad utifrån den tidigare grusplanens 

dräneringssystem. Dagvattenbrunnar bortom de undersökta ytavvattningsbrunnarna tyder på 

att så också var fallet. Återanvändning av ett gammalt fungerande system är givetvis effektivt 

både vad gäller kostnader och tid för anläggning, när fokus endast ligger på att föra bort 

vatten från ytorna. Men i fall där kunskap krävs om vart ämnen eller partiklar från ytan förs, 

kan det vara av vikt att ha uppsikt på hur och vart dräneringen sker.  

 

Det råder osäkerhet om var och hur konstgräsplanernas dräneringssystem egentligen är 

kopplade på det kommunala dagvattensystemet, vilket gör det svårt att med säkerhet ange vart 

dränerat vatten förs. Detta eftersom det inte har funnits möjlighet att göra observationer i de 

brunnar där planritningarna anger att de kopplas samman. Inte heller har det med säkerhet 

utifrån kartor över det kommunala ledningsnätet för dagvatten kunnat påvisas var systemen 

kopplats samman, eftersom det i kartsystemet inte anges några uppgifter om dränering på 

sådan mark som ägs av kommunen eller privatpersoner. Vid Pershagens IP är osäkerheten 

ännu större då dräneringens lutning går åt två olika håll, samt att planritningar saknades. Men 

utifrån logik och expertis från personal vid ansvarigt bolag utgår studien ändå ifrån att 

avrinningen vid Brunnsängs IP och Geneta Sportfält leds mot Södertälje kanal respektive lilla 

Måsnaren, som båda till sist ansluter till Östersjön. Om avrinningen vid Pershagens IP kan 
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egentligen ingenting säkert sägas, till skillnad mot avrinningen från Trollbackens IP till 

närmsta dike vid som var mycket tydlig. 

 

Djupet på brunnarnas ansamlingsdel påverkar inte bara hur mycket som kan ansamlas där, 

utan också möjligheten för granulat att migrera från konstgräsplanernas dräneringssystem via 

dagvattensystem till senare limniska och marina recipienter. Om ansamlingsdelen är helt full 

kan det antas att nedfallande granulat inte ansamlas utan istället sköljs vidare. Om 

ansamlingsdelen har låg höjd är det mer sannolikt att den snabbt blir fylld och att granulat 

därmed kan sköljas vidare. Vid Geneta Sportfält, där en av brunnarna hade en helt fylld 

ansamlingsdel och en av brunnarna var till toppen fylld av fast material, hittades också 

granulat i den brunn som anslöt till det kommunala dagvattennätet. Detta tyder på att 

regelbunden tömning av brunnarna skulle kunna minska möjlighet för granulatet att migrera 

via dräneringssystemet. Å andra sidan hittades granulat i utloppet vid Trollbackens IP, trots 

att ansamlingsdelen i ytavvattningsbrunnarna där var långt ifrån fulla, vilket tyder på att 

granulatet även kan flyta på vattenytan och på så sätt föras vidare. Mängden vatten i 

brunnarna varierar givetvis beroende på årstid och nederbörd, men kan alltså bidra till att 

granulatet förs vidare till senare system. 

 

Vilka mängder granulat som faktiskt tar sig från planen till ytavvattningsbrunnarna och sedan 

vidare, kan denna studie inte ge svar på. Men då undersökningen ändå visar att granulatet kan 

ta sig vidare bort från planen, kan det antas att lösningar där brunnarna täcks på något sätt kan 

motverka sådan migration. Fältundersökningen visade också att vissa av brunnarna var täckta. 

Vid Brunnsängs IP hade brunnarna täckts av mindre bitar konstgräs som sammanfogats med 

den större. Även om dessa inte hade som första prioritet att hindra granulat att nå 

ytavvattningsbrunnarna, bedöms metoden vara effektiv eftersom de i detta fall slöt tätt vid 

angränsade brunnskanter. Dock hittades det granulat i dessa brunnar, som tyder på att en del 

granulat ändå kan ta sig förbi kanterna, men även att brunnarna möjligtvis innehöll granulat 

sedan innan påläggning av de nya mattorna. Vid Pershagens IP hade istället markduk lagts 

innanför det ovanliggande gallret i brunnen, troligtvis med avsikt om att fungera som filter. 

Men trots hög filtertäckning i brunn PE-C, hittades ändå granulat däri. Granulatet hade dock 

låg inblandning av annat material, vilket kan vara filtrets förtjänst. 

 

Även brunnarnas läge i förhållande till planen skulle kunna påverka migration dit. Det kan 

antas att möjligheten för migration till en ytavvattningsbrunn som är placerad nära 

konstgräsplanen är större, än till en som är placerad längre bort. Utifrån funnen mängd 

granulat i brunnarna kan det tyvärr inte dras några sådana slutsatser i denna studie. Däremot 

kan observationer om brunnarnas höjdläge påvisa möjligheter för granulatets migration. Vid 

Pershagens IP kan lågt innehåll av granulat trots låg filtertäckning förklaras av att brunnarna 

PE-A och PE-B hade öppningen ovanför den hårdgjorda ytan som ska underlätta 

ytavvattningen. PE-A var dessutom vänd från planen, vilket hindrade ytavrinningen än mer. 

Brunn PE-C hade också öppningen ovanför den asfalterade ytan, men här istället i en 

försänkning i asfalten. En hålighet i asfalten vid brunnens sida möjliggjorde att granulat 

kunde ta sig in den vägen, istället för att delvis hindras av filtret. 
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Eftersom det i denna studie inte har gjorts några mätningar i de recipienter där vattnet som 

leds bort från konstgräsplanerna förs, kan det inte dras några slutsatser om hur mycket 

granulat som försvinner från planerna via deras dräneringssystem. Men eftersom de flesta av 

de undersökta ytavvattningsbrunnarna innehöll granulat men inte var helt fyllda, kan det antas 

att det mesta av granulatet som migrerar från planen till brunnarna ansamlas och därmed 

stannar där istället för att föras vidare. Och med ett antagande om att brunnarna inte har tömts 

på i alla fall senaste året (Trollbackens IP har inte tömts sedan anläggandet år 2013), är 

mängden inte i närheten av de 3 – 5 ton granulat som IVL nämnt i sin rapport. Detta tyder på 

att det är annan migration som bidrar till den större granulatflykten. 
 

Här måste givetvis nämnas osäkerheten i att det faktiskt är så stora mängder som 3 – 5 ton 

som årligen lämnar en 11-mannaplan. Siffrorna är beräknade på vad endast en leverantör har 

angett som lämplig påfyllning. En anledning till att planer behöver fyllas är att granulat 

försvinner vid bland annat snöplogning som sker vid vinterdrift. Men Pershagens IP får ingen 

vinterdrift och skulle alltså med den logiken inte behöva återfyllas lika ofta. Trollbackens IP 

har däremot vinterdrift, men har inte fyllts på sedan anläggandet år 2013. Detta säger dock 

inte att den inte skulle behöva påfyllning. Återförsäljare som fungerat som informatör i denna 

studie, jämför årlig påfyllning av granulat med regelbunden service på en bil. Att inte 

regelbundet fylla på granulat säger han är en typ av kapitalförstörelse. Detta kan givetvis även 

vara argument för att kunna sälja så mycket som möjligt. 

 

I denna studie har ingen undersökning gjorts av sådan kompaktering som IVL nämnde i sin 

rapport och inte heller annan migration än den som går via ytavvattningsbrunnar. Men vid 

fältundersökningarna gjordes observationer av granulat som låg utspritt på alla ytor i 

anslutning till konstgräsplanerna. Den sarg som avgränsade de hårdgjorda ytorna vid 

Pershagens IP hindrade granulatet att migrera vidare, medan angränsande ytor med gräs och 

jord vid övriga planer möjliggör migration dit och även till organismer som lever där.  Ingen 

av planerna hade någon särskild yta för snölagring utan istället användes de hårdgjorda ytorna 

kring planerna. Vid Geneta Sportfält fanns stora högar med insamlat granulat från planer där 

vinterdrift har gjorts. Enligt uppgift sparas granulatet här i väntan på bestämmelser om vad 

som senare ska göras med det. Och tills dess ligger materialet helt öppet, tillgängligt för alla. 

 

7.3. Lagstiftning och krav 
Under studiens gång har inhämtad kunskap visat att konstgräsplaner inte har en alltför tydlig 

ställning i lagstiftningen vad gäller miljöfrågor. Idrottsanläggningar är visserligen omnämnda 

i plan- och byggförordningen som styrs av PBL som påvisar att de tekniska egenskaper som 

behövs för att skydda bland annat miljön ska användas. Men vad som framkommer tydligt i 

rekommendationer om anläggning är att fokus vid utformande av planerna ligger på 

bortförande av vatten och markens bärighet, eftersom det påverkar planens spelegenskaper. 

De undersökta konstgräsplanerna har varken nytt bygglov eller anmälan för ändring av grus 

till konstgräs. Ingenstans har det heller under studiens gång upptäckts något om miljöfrågor 

som måste tas i beaktande. Idrottsanläggningar faller inte heller självklart under miljötillsyn 

eftersom de varken kräver tillstånd eller är anmälningspliktiga. Och även om förordningen om 
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miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd säger att extra uppmärksamhet ska ges åt 

idrottsanläggningar kan det antas att miljöaspekten inte tas hänsyn till då den inte är 

specificerad. 

 

Det kan givetvis framföras att miljödiskussionen kring konstgräsplaner är en ny företeelse, 

men KemI gav ut sin rapport om konstgräsplaner för tio år sedan (år 2006) och ännu har inga 

krav utarbetats.  Diskussionen har visserligen vuxit och fler väljer nu annat fyllnadsmaterial 

än SBR-gummi som är det fyllnadsmaterial som KemI belyste. Studier visar dock att 

nyproducerat gummi också läcker sådana ämnen som KemI tog upp i sin rapport. De 

innehåller visserligen lägre halter av sådana ämnen och inte PAH:er, men de skulle istället 

kunna läcka andra skadliga ämnen som tillsätts vid produktionen, exempelvis 

flamskyddsmedel. Här måste ändå frågan lyftas om ansvariga ens sätter sig in i information 

om de alternativa gummigranulaten, eller om de bara utgår ifrån vad leverantörerna säger är 

bra. Tar de reda på vad laktester visar om andra fyllnadsmaterial och utforskar de alternativ 

som organiska fyllnadsmaterial eller hybridmattor? Eller finns det andra intressen som 

krockar med miljöaspekter som av någon anledning främjas?  

 

De miljöaspekter som tidigare har framförts kring konstgräsplaner har varit läckage av olika 

ämnen som är skadliga för människors hälsa och miljö. I och med rapporten som IVL gav ut 

har även en diskussion väckts om att det fyllnadsmaterial som ofta används vid 

konstgräsplaner är mikroplastpartiklar som skulle kunna migrera vidare till bland annat 

vattenmiljöer. Denna studie påvisar också att sådan migration faktiskt kan ske. I de 

rekommendationer som SvFF har gett ut är fokus på ihopsamlande av granulat ännu inte ur ett 

miljöperspektiv. Ihopsamlande sker snarare istället av ekonomiska skäl, eftersom det då kan 

användas igen och därmed behöver mindre fyllnadsmaterial köpas in för återfyllnad. Att 

miljöperspektivet saknas vid ihopsamlande av granulat är kanske inte så konstigt eftersom 

synen på granulat som mikroplastpartiklar är helt ny. Diskussionen är fortfarande i ett tidigt 

stadium och frågan som väcks nu är vilka det är som egentligen bär ansvaret för att 

konstgräsplaner hanteras på ett sätt som är säkert ur miljö- och hälsoperspektiv. Är det 

uppköparna eller producenterna? Om det är uppköparna som bär ansvaret kan de utifrån 

miljöbalken 26 kap. 19§ ses som verksamhetsutövare som alltså ska vidta åtgärder för att 

undvika samt förebygga olägenheter för människors hälsa eller inverkan på miljön. Då många 

konstgräsplaner köps upp för kommuners räkning skulle det alltså vara de ansvariga på bland 

annat kultur- och fritidsförvaltningar som måste sätta sig in i alla detaljer som rör 

miljöaspekter kring konstgräsplaner. Att ansvaret är uppköparnas är också vad SvFF lyfter, 

men vilket ansvar har de då själva i frågan? Även om upplysning om SBR-granulatet ges på 

hemsidan och aspekten om lokala miljökrav ges i information om uppköp, nämns inte 

miljöperspektivet i deras policy om agerande i konstgräsfrågan. Inte heller nämns 

miljöperspektivet i deras utförandebeskrivning där rekommendationer för anläggning av 

konstgräsplaner från år 2015, som kan antas är en sådan rapport som uppköpare utgår ifrån. 

Det kan tyckas att de där åtminstone borde nämna miljöperspektivet för att visa på intresse för 

frågan. 
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Är det istället möjligtvis producenterna som bär ansvaret för att det material som produceras 

till konstgräsplaner är säkert ur ett miljöperspektiv? Att granulera bildäck och därmed 

återvinna materialet istället för att bränna det och utvinna energi följer ju avfallshierarkin 

utifrån EU-direktiv, vilket kan ses som ett steg i att följa miljölagar. Att miljömärka det 

granulat som produceras, kan även det ses som ett steg i att följa miljölagar. Men kan det 

verkligen ses som ett seriöst miljöarbete om miljömärkningen framförs som ett sätt att 

producera en vara som är säker ur ett kemikalieperspektiv och sedan inte följa 

kemikalieförordningar som RagnnSells gör? Vidare kan frågan lyftas om hur tydliga 

RagnSells är med att det SBR-granulat de producerar är klassat som ett avfall. Om företag och 

verksamheter kopplade till hantering av konstgräs inte känner till klassningen och därmed inte 

förhåller sig till lagstiftning som rör hantering av avfall, kan de i så fall på grund av detta begå 

lagbrott. Utläggande av sådant material på konstgräsplaner skulle dessutom enligt 

miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251) kunna tolkas som deponi (29 kap. 37§) med 

tillståndsplikt B. 

 

Information om att RagnSells SBR-granulat är klassat som ett avfall framkom under studiens 

gång och ansågs vara relevant i detta sammanhang. Avfallshantering är en form av miljöfarlig 

verksamhet och behandlas både i miljöbalken samt i direktiv och förordningar om avfall i 

både EU och på nationell nivå. För att undvika problem i definition av avfall och därmed 

vilken lagstiftning som ska gälla, har EU-kommisionen gett ut ett tolkningsmeddelande om 

avfall och biprodukter (EUR-Lex-52007DC0059-EN). Här anges att alla material som 

avsiktligt skapas i en produktionsprocess är produkter. Enligt tolkningsmeddelandet skulle det 

granulat som RagnSells producerar alltså definieras och behandlas som en produkt, men enligt 

kontakt på NV är det upp till företag själva att klassa sina varor. Det kan givetvis ifrågasättas 

om det verkligen är lämpligt att klassa sina egna varor och vidare om den myndighet som gör 

tillsyn på RagnSells verksamhet borde ifrågasätta avfallsklassningen av det producerade 

granulatet. NV framhäver möjliga miljörisker med spridningen av granulat från 

konstgräsplaner och att tydligare rekommendationer för konstgräsplaner bör utformas för att 

minska dessa risker. Men att de inte gör något tydligt ställningstagande i frågan, varken för 

granulerat gummi som fyllnadsmaterial generellt eller för det avfallsklassade granulatet, kan 

ses som anmärkningsvärt då det skulle vara vägledande i det tillsynsarbete som görs för att 

säkerställa en god miljö. Utarbetade riktlinjer att förhålla sig till, skulle även förenkla 

förfarandet kring anläggande av konstgräsplaner där det idag endast finns rekommendationer 

som olika parter kan tolka på olika sätt. Å andra sidan gäller miljöbalken för alla 

verksamhetsutövare och kunskapskravet ska beaktas. Det är därmed upp till handläggare vid 

bland annat kommuner att skaffa den kunskap som behövs kring konstgräsplaner, där NV:s 

handbok kan vara en del i inskaffandet av denna kunskap. Men hur ska parter veta att 

granulatet är klassat som avfall, om information om detta inte är tydlig? 
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7.4. Åtgärder  
Diskussion kan föras om hur anläggande av konstgräsplaner och kringliggande ytor bör 

anordnas för att minimera risker för migration av gummigranulat vidare till naturen. Under 

studiens gång har det påträffats några åtgärder som med enkla metoder skulle kunna 

användas. Exempelvis skulle olika versioner av filter eller granulatfällor kunna anordnas i 

ytavvattningsbrunnarna och därmed fånga upp granulatet innan det kan ta sig vidare i 

dräneringssystemet. Material som inte kan söndergöras av olika djur är då att föredra. Likaså 

kan en sarg som avgränsar området där konstgräset är anlagt, fungera som ett hinder för 

granulatet att migrera till omkringliggande områden. Hårdgjorda ytor inom hela området 

istället för omkringliggande mark med naturgräs, minimerar även risker för att jordlevande 

organismer ska skadas av granulatet. En annan relativt enkel åtgärd är att byta ut 

fyllnadsmaterialet mot ett material som är ordentligt utrett och som varken påverkar 

människors hälsa eller miljön negativt. I dessa fall behöver hänsyn tas till om materialet kan 

utgöras av mikropartiklar som kan orsaka negativ miljöpåverkan. Även hybridmattor kan vara 

ett alternativ. 

 

En annan åtgärd vid en kommun av inte lika praktisk karaktär, är ett samarbetsformat med 

kunskaps- och informationsutbyte mellan inblandade parter. Att en kultur- och 

fritidsförvaltning tar råd och stöd ifrån expertis vid miljökontor eller miljökonsultsföretag, 

visar inte bara på engagemang i frågan utan underlättar också det kunskapskrav som 

miljöbalken kräver av verksamhetsutövare. Om kommunen inte redan är en eko-kommun med 

sådana åtaganden som anges om att arbeta mot en långsiktig hållbar utveckling, kan ett sådant 

medlemskap eller införande av miljöpolicys eller miljöledningssystem vara vägledande i 

upphandling av konstgräsplaner. 

 

Den tillsyn som ska göras av idrottsanläggningar, skulle dessutom kunna utökas. Utöver de 

hälsoaspekter som ska inspekteras, skulle även en miljöaspekt som migration till 

omkringliggande natur och senare vattendrag kunna inspekteras. 

 

Från kultur- och fritidsförvaltning kan även anmälan om nuvarande och planerade 

konstgräsplaner göras. Detta till både samhällsbyggnadskontoret och miljökontoret, för att 

bidra till sådan information som kan gagna arbete kring miljön och medborgarnas hälsa. 

 

8. Slutsats 
Studien visar på flera skillnader vid de fyra undersökta konstgräsplanerna där underliggande 

markuppbyggnad, antal ytavvattningsbrunnar och möjligheter till dränering var några av 

dessa. En gemensam nämnare var dock fokus på bortförande av vatten från planområdet. 

Även skillnader i drift, anläggande av ytavvattningsbrunnar samt tömning av dessa 

uppdagades under studiens gång. Skillnaderna visar på att det finns möjlighet till stor tolkning 

vid anläggande av konstgräsplaner då det inte finns standarder eller regler som styr detta. 
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Utifrån påståendet i IVL:s rapport att 3 – 5 ton granulat årligen försvinner per 11-mannaplan 

undersöktes hur mycket granulat som migrerat till ett visst antal ytavvattningsbrunnar. 

Provtagningar visade på granulat i alla undersökta brunnar, samt att granulatet kan migrera 

bort från planen, via dräneringssystemet till naturen. Men då mängden granulat som 

påträffades var mycket liten i relation till de 3 – 5 ton som tidigare nämnts, tyder detta på även 

annan migration än sådan via dräneringssystemen. Information som framkommit tyder 

dessutom på att läckaget från planer generellt inte ens är så stort som IVL beräknat. 

 

Två av konstgräsplanerna bedömdes ha utlopp i limniska system med senare förbindelse i 

Östersjön. Dessa spridningsvägar är dock långväga. Trots möjlighet för granulatet att migrera 

via dräneringssystemet, råder osäkerhet om de mängder som försvinner från planerna samt 

hur långt det migrerar väl borta från konstgräsplanerna. Vidare studier bör göras för att 

undersöka de faktiska dräneringsvägarna samt provtagning i diken och dagvattendammar där 

det bortdränerade vattnet förs vidare, för att klargöra om granulat kan hittas där. 

 

Flera åtgärder kan vidtas för att minimera sådana miljöskador konstgräsplaner kan ge upphov 

till. Dels genom att minska det läckage som faktiskt sker med olika åtgärder, dels genom att 

använda mer miljövänliga alternativ. Engagemang och intresse i frågan hos inblandade 

underlättar processen. 

 

Det har under denna studie inte hittats några riktlinjer eller standardiseringar kring anläggande 

av konstgräsplaner att följa som har med miljöaspekter att göra. En oklar lagstiftning kring 

konstgräsplaner bidrar dessutom till att miljöaspekter kopplat till konstgräsplaner kan 

åsidosättas. Att företag som producerar fyllnadsmaterial av återvunnet material, som senare 

läggs på konstgräsplaner, kan undkomma lagkrav genom att själva välja klassning av sin vara 

visar på ett sådant åsidosättande. Oberoende av om det gummigranulat som används som 

fyllnadsmaterial är nyskapat eller av återvunnet material, är det av karaktär som kan 

definieras i kapitel om miljöfarlig verksamhet i miljöbalken. Det finns därmed utrymme för 

tolkning som kan leda till ett tydligare miljöarbete i form av anmälan, tillstånd och utökad 

tillsyn.  
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