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ABSTRACT 

Environmental and health risks with artificial turf fields - A summary of the current 

state of knowledge and a environmental and health risk assessment of artificial turf 

fields in Västerås municipality.  

In Sweden today many municipalities and sport clubs chooses to build artificial turfs because 

of the increased period of using the turfs during the year and less maintenance requirements 

than for natural grass fields. What could be problematic with artificial turfs is the rubber 

granules used as infill material in the turf matt. The rubber granules are often made from 

recycled tires, which may contain for the human health and the environment, harmful sub-

stances. This was the reason why the Swedish Chemicals Agency commissioned a status 

report in 2006 which, among other things, concluded that the environmental and health risks 

associated with granules made from recycled tiers in artificial turf fields were small, but that 

there could be a local environmental hazard.  The purpose and objective of the risk assess-

ment was to identify how artificial turf plans granules can affect recipients in the area close 

to the pitches and provide input to reduce the spread of metals and substances harmful for 

both human health and the surrounding environment. The work was divided into three parts: 

(1) the construction of artificial turf pitches and their material content, the spread of granu-

lates outside the fields and disposal of artificial turf pitches. (2) Measured concentrations and 

substances from granulates and a review of environmental and health risk assessments from 

the literature. (3) Results from the studies own research and a brief risk assessment of artifi-

cial turf fields in Västerås. The research consisted of two parts. One mapping part, where 

questionnaires were sent out to a stratified sample of respondents and one part consisting of 

taking soil profile samples and onsite visits and mapping analyzes in Arc-GIS. The results of 

the work’s own research are as follows: 

 Youth playing soccer in an indoor hall with EPDM granules experience discomfort

such as itching of the body and poor air quality.

 The majority of the adult players who answered the questionnaire do not experience

any discomfort when playing soccer on artificial turfs fields.

 The majority of the surveyed municipalities have not received any complaints re-

garding artificial turf fields (regarding human health and the surrounding environ-

ment).

 Artificial turf fields do not cause any negative impact on the surrounding infrastruc-

ture such as the storm water system.

 At the onsite visit the majority of the artificial turf fields had substantial amounts of

granules spread out around the fields, both on hard surfaces, in and around  storm

water inlet and on the grass and gravel covered areas.

 In the soil profile samples at one of the artificial turf fields, granulate was found at

depths down to 10 cm.

 An artificial turf field is considered worn out after 8-10 years. After that time, de-

pending on the fields condition, it will be reused at other areas or energy recovered

by combustion.



 

SAMMANFATTNING 

Idag är det många kommuner och idrottsföreningar som anlägger konstgräsplaner då de bland 

annat har en längre utnyttjandetid och ett mindre skötselbehov än naturgräsplaner.  Det som 

kan vara problematiskt med konstgräsplaner är gummigranulatet som används som fyllning 

i planen. Dessa granulat kan bestå av återvunna däck, vilka kan innehålla för människors 

hälsa och miljö, skadliga ämnen. Detta var skälet till att Kemikalieinspektionen (KEMI) lät 

göra en lägesrapport år 2006 som bland annat kom fram till att miljö- och hälsoriskerna med 

konstgräsplaner fyllda med gummigranulat från återvunna däck var små, men att det fanns 

en lokal miljörisk.  

Syftet och målet med examensarbetet var att utföra en förenklad riskbedömning över konst-

gräsplanerna i Västerås stad. Riskbedömningen ska kartlägga hur konstgräsplanernas granu-

lat kan påverka recipienter i närheten av planerna, både i dess funktion samt risk för skada 

på akvatiska och terrestra ekosystem, men även för människors hälsa. Detta för att ge un-

derlag för att långsiktigt minska spridningen av metaller och miljögifter med syfte att undvika 

negativa effekter både på människors hälsa och omgivande miljö.  

Arbetet delades upp i tre delar, där de två första delarna bland annat redovisar hur en konst-

gräsplan är uppbyggd, vilka miljö- och hälsoskadliga ämnen som finns i materialet samt en 

genomgång av miljö- och hälsoriskbedömningar från litteraturen. Den tredje delen är resultat 

från egna undersökningar samt en övergripande riskbedömning av konstgräsplaner i Väs-

terås.  Arbetets egen undersökning bestod av två delar. En kartläggande del där frågeformulär 

skickades ut till ett stratifierat urval av respondenter samt en del bestående av jordprovtag-

ning, platsbesök och kartanalyser.  

Resultatet av arbetets egna undersökningar är följande: 

 Aktiva ungdomar som spelar fotboll i en inomhushall med EPDM-granulat känner 

av besvär såsom klåda på kroppen och dålig luft. Av de vuxna spelarna som besva-

rade enkäten uppger majoriteten att de inte känner av några besvär. 

 Majoriteten av tillfrågade kommuner har inte har fått in några klagomål gällande 

konstgräsplaner, varken gällande hälsa eller miljö. 

 Konstgräsplaner ger inte upphov till någon negativ påverkan på omkringliggande 

infrastruktur såsom dagvattenbrunnar.  

 Vid platsbesök låg det vid vissa av konstgräsplanerna ansenliga mängder granulat 

utanför planerna, både på hårdgjorda ytor, i och vid dagvattenbrunnar samt på gräs- 

och grustäcka områden.  

  Vid jordprofilsprovtagning vid sidan av en konstgräsplan återfanns granulat på ett 

djup på ner till 10 cm. 

 En konstgräsplan anses uttjänt efter 8-10 år. Efter den tiden, beroende på planens 

skick, återanvänds den på andra ytor och när den anses vara helt uttjänt energiåter-

vinns den genom förbränning.   



 

Ordlista 

Dermalt upptag/exponering – Upptag/exponering via huden. 

Cocktaileffekten – Samverkanseffekter mellan olika kemiska ämnen. Kemikalier kan an-

tingen har samma eller motsatt effekt och då förstärker eller försvagar varandras effekter. 

Oralt intag – Intag via munnen. 

Sjuka-hus - Benämningen på en byggnad (ej industriella arbetsplatser) där det i större om-

fattning än normalt förekommer människor som får symptom som ex. irritation i ögon, hudut-

slag, trötthet, huvudvärk och illamående.  

PAH – Polycykliska aromatiska kolväten.  

PCB – Polyklorerade bifenyler. 

VOC – Flyktiga organiska föreningar. 

TVOC – Total halt av flyktiga organiska föreningar. 

PM10, PM 2,5 – Partiklar med en diameter < 10 µm respektive < 2,5 µm.  
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1 INLEDNING  

Riksdagen beslutade år 1999 om att fastställa 15 nationella miljökvalitetsmål. Ytterligare ett mil-

jökvalitetsmål, det 16:e, beslutade riksdagen om år 2005 (Miljömål, 2014a). Genom dessa miljö-

kvalitetsmål anger riksdagen vilket miljötillstånd som skall uppnås i ett generationsperspektiv 

(Miljödepartementet, 1997). Ett av målen, giftfri miljö, syftar till att förekomsten av ämnen i 

miljön som antigen har skapats eller utvunnits av oss människor inte ska hota människors hälsa 

eller den biologiska mångfalden, detta genom att halterna av dessa ämnen ska vara så låga som 

möjligt (Miljömål, 2014b). Viktig aktör för att samhället ska kunna nå miljökvalitetsmålen, där 

ibland giftfri miljö, är kommunerna. Det är de som har det övergripande ansvaret för lokala an-

passningar av miljökvalitetsmålen (Miljödepartementet, 1997), bland annat genom miljöanpas-

sade inköp (Naturvårdsverket, 2013) och ett miljömålstyrt tillsynsarbete. (Axelsson, et al., 2008) 

2 BAKGRUND  

Nedan följer först en beskrivning av en konstgräsplans uppbyggnad och dess innehållande kom-

ponenter och ämnen, samt hur granulat från konstgräsplaner kan spridas i miljön och olika av-

vecklingsalternativ för en konstgräsplan.  Därefter ges en kort bakgrund till examensarbetet och 

problematiken kring konstgräsplaner. 

2.1 Konstgräsplanens uppbyggnad 

Dagens konstgräsplaner tillhör den så kallade tredje generationen konstgräs, denna generation 

konstgräs kom till på 90-talet, men konstgräs introducerades så tidigt som på 1960-talet. (Cheng, 

et al., 2014), fjärde generationen konstgräs är under framtagande. (Nilsson, et al., 2008) 

En konstgräsplan är uppbyggd i flera lager. Under själva konstgräsmattan finns det lager av upp-

byggnads- och dräneringslager (figur 1), detta för att snabbt dränera bort vatten på planen. 
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Figur 1. Konstgräsplanens uppbyggnad och dränering. Baserad på (Cheng, et al., 2014) 

Gräset (figur 2) består dels av en permeabel duk ofta bestående av en blandning av polypropylene, 

polyamid 6, polyolefiner, och/ eller polyuretan. I duken är plaststrån fästa och mellan dessa fylls 

det antingen på med endast granulat eller en blandning av granulat och sand (Cheng, et al., 2014) 

 

 

Figur 2. Konstgräsplanens plastfiberblad samt ifyllnadsmaterial. Baserad på (Cheng, et al., 2014) 

Granulatet och sanden används för att få en mer naturligt svikt på planen samt för att hålla den på 

plats. Granulatet och sanden läggs i ett ca 3-6 cm tjockt lager mellan planens plaststrån. Senare 

har en elastiskt pad av EPDM-gummi under konstgräset börjat användas. Syftet med detta är spara 

in på mängden granulat (Klima- og forurensningsdirektoratet, 2012a). Mängden granulat som 

används som ifyllnadsmaterial kan uppgå till 140 ton granulat i en konstgräsplan (105x68 m+ 3 

m säkerhetszon runt hela planen). (Svff, u.d.) 

2.2 Konstgräsplanens ifyllnadsmaterial - Gummigranulat 

Det finns i huvudsak fyra olika sorters gummigranulat, SBR, SBR-coating, EPDM samt TPE  

(TRC, 2008). I tabell 2 nedan redovisas mängderna av använda granulat i Norge, situationen är 
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troligtvis liknande i Sverige. Därefter redovisas det kort om egenskaper och tillverkningsförfa-

rande för olika sorters granulat.  

2.2.1 SBR-granulat (styrenbutadiengummi) 

SBR-granulat (figur 3) är det mest använda gummi-

granulatet (Cheng, et al., 2014). Exempelvis består 

90 % av konstgräsplanerna i Norge av detta granulat 

(Klima- og forurensningsdirektoratet, 2012a). Gra-

nulatet tillverkas av gamla bil- eller lastbilsdäck men 

kan ibland även vara tillverkat av gamla fotbollsskor 

(Cheng, et al., 2014). Vid tillverkningsprocessen tas 

stål och polyster/ nylonfiber bort från däcken för att 

i en fortsatt process bearbetas mekaniskt och/eller 

med kryoteknik (en frysprocess) för att skapa granu-

lat av större gummistycken. SBR-gummi är både bil-

ligt och slitstark, dock kan kvalitet samt sammansätt-

ningen variera då råmaterialet till granulaten kommer 

från olika källor. (TRC, 2008) Nedan redovisas en 

mer utförlig beskrivning av vilka ämnen SBR-granu-

lat kan innehålla. 

2.2.2 Ytbelagt SBR-granulat 

För att få önskvärd färg på SBR-granulat kan dessa vid ytbehandling beläggas med ett lager av 

polyuretan. Eventuell lakning av ämnen från däcken påstås minska. När beläggningen har nötts 

bort får granulaten samma egenskaper som vanligt SBR-granulat igen. (TRC, 2008) (Klima- og 

forurensningsdirektoratet, 2012a) 

2.2.3 EPDM-granulat (etenpropendiengummi) 

Ett speciellt framtaget gummigranulat (figur 4) 

för konstgräs, vilket då möjliggör att exempelvis 

färg, form och flamsäkerhet kan bestämmas av 

beställaren. Då råmaterialet till EPDM-gummi 

inte utgörs av bildäck kan innehållet i granulaten 

säkerställas på ett annat sätt än från ovan nämnda 

SBR-granulat. Vidare anses granulatet vara både 

värme- och UV-beständigt, vilket möjliggör an-

vändning utomhus. Dock är det dyrare än SBR-

granulat. (TRC, 2008) 

Figur 3. SBR-granulat och exempel på 

dess storlek. (Mattina, et al., 2007) 

Figur 4. EPDM-granulat. 
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2.2.4 TPE-granulat (termoplastiska elastomerer) 

Granulatet består av termoplastiska elastomerer 

bestående av blockpolymerer eller en blandning 

av plast och gummi. Granulatet är ett av de senare 

på marknaden och har en hög elasticitet och 

termoplastiska egenskaper vilket möjliggör åter-

vinning. Liksom EPDM kan färg själv bestäm-

mas av beställaren samt att innehållet i granulaten 

kan säkerställas. Dock är den känslig för både 

värme och UV-ljus vilket kräver tillsatts av stabi-

lisatorer och är dyr i jämförelse med ovan nämna 

granulat. (TRC, 2008) 

Andra ifyllnadsmaterial 

Utöver ovan nämna granulat finns det även alternativa ifyllnadsmaterial. R EPDM-granulat består 

av ett flertal olika produkter med störst andel EPDM. Granulatet innehåller fortfarande mindre 

mängd tungmetaller och HA-oljor än SBR, är dock känsligare för UV-strålning än SBR och har 

sämre elasticitet än övriga ifyllnadsmaterial (Sportsbygg, u.d.).  Ett alternativ till gummigranulat 

är organiskt ifyllnadsmaterial, vilket består av kokosfibrer, kork och TP. Materialet uppges bland 

annat vara luktfritt och biologiskt nedbrytbart. Priset är lägre än för TPE-granulat, men dyrare än 

SBR-granulat. (Gårda Johan, u.d.) 

2.2.5  Mängd av olika gummigranulat i konstgräsplaner 

Som nämndes ovan är granulat baserat på SBR det vanligaste ifyllnadsmaterialet, i tabellen nedan 

(tabell 2) redovisar den uppskattade mängden granulat som används i norska konstgräsplaner. I 

Norge finns det idag ca 1000 konstgräsplaner (Klima- og forurensningsdirektoratet, 2012a) vilket 

kan likställas med Sveriges 1011 st. planer, inomhushallar och s.k. kulan-anläggningar (Svff, 

2013). I rapporten kommer det antas att Norge och Sverige har samma förutsättningar.  

Tabell 1. Mängden gummigranulat i Norge. (Klima- og forurensningsdirektoratet, 2012a) 

 

 

 

 

 

 

 

Utvecklingen i Norge tyder på att SBR-granulat även fortsättningsvis kommer att vara det domi-

nerande ifyllnadsmaterialet i konstgräsplaner (se tabell 2), dock rekommenderar det norska fot-

bollsförbundet att TPE-granulat ska användas i inomhushallar vilket gör att andelen TPE-granulat 

kommer att öka och ligga på ca 30 % av den totala mängden granulat som används (Klima- og 

Granulat Ton 

SBR 76500 

EPDM 4250 

TPE 2550 

Industriellt gummi 1700  

Totalt 85000 

Figur 5. TPE-granulat och ett mynt  

för uppskattning av skala. (Chiesa, 2013) 
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forurensningsdirektoratet, 2012a). Det svenska fotbollsförbundet har inga egna rekommendat-

ioner gällande användningen av ifyllnadsmaterial (Svff, u.d.) utan utgår från KEMI:s lägesrap-

port, där det bland annat står att det vid nypåfyllnad av granulat bör väljas material som innehåller 

mindre farliga ämnen än vad SBR-granulat gör. (KEMI, 2006)   

Tabell 2. Uppskattad mängd granulat som kommer att användas/år inom de 10 närmsta åren i Norge. 

(Klima- og forurensningsdirektoratet, 2012a) 

 

 

 

2.2.6 Innehåll av ämnen i SBR-granulat 

Gamla däck (vanligtvis bil och lastbil) är råmaterialet till den största andelen granulat som an-

vänds (SBR-granulat). Däck består till ungefär 40 % av gummi, vilket till hälften är naturgummi 

och hälften syntetgummi. Naturgummit kommer från gummiträdet Hevea brasiliensis (KEMI, 

2006) och syntetgummit består av en blandning av SBR (styrenbutadiengummi), BR (butadien-

gummi) och IIR/XIIR (butylgummi och halogenert butylgummi). Därefter ca 20 % carbon black 

(förstärkningsmedel, pigment), metall 15 - 25 % (mest i lastbildäck), där efter i mindre procen-

tenheter; svavel (vulkmedel), zinkoxid (aktivatorer), aromatiska oljor (mjukgörare) och textil. 

(Klima- og forurensningsdirektoratet, 2012b; KEMI, 2006) 

Flera studier har redovisat troliga ämnen och grupper av ämnen som kan återfinnas i däckgranulat 

och har även uppmätt halter av dessa i olika tester, både i granulaten, i luft samt i vatten.  Tabell 

nedan (tabell 4) redovisas en del av dessa ämnen (i bilaga 1 redovisas ifall dessa ämnen finns 

listade i KEMI:s priolista samt deras eventuella miljö- och hälsoeffekter) (EPA, u.d.; NIPH, 2006; 

Plesser & Lund, 2004; Mattina, et al., 2007; Nilsson, et al., 2008). PAH:er kan återfinnas i däck 

beroende på att däck innehåller HA-oljor, vilka kan innehålla PAH:er. År 2010 beslutades det om 

att reglera mängden PAH i oljor som används vid tillverkning av däck (KEMI, 2011), i och med 

detta kommer mängderna av PAH:er att minska i bildäcken framöver och därmed även i konst-

gräsplanerna. (Klima- og forurensningsdirektoratet, 2012b)  

  SBR   EPDM TPE 

  Ton/år   Ton/år Ton/år 

Nya konstgräsplaner 7000 1500 900 

Efterfyllning av granulat 4000     800 500 
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Tabell 3. Exempel på identifierade samt troliga ämnen och ämnesgrupper i däckgranulat. (Nilsson, et al., 

2008; (EPA, u.d.) 

Aceton Kadmium Nickel 

Anilin Kloretan Nitrometan 

Aminer Kobolt Nylon 

Arsenik Koppar PAH: er 

Barium Kvicksilver PCB 

Bensen Krom Pigment 

Benzothiazol Latex Polyester 

Bly Mangan Rayon 

Fenoler Metyl etyl keton Selen 

Formaldehyd Metyl isobutyl keton Styren-butadien 

Ftalater Isopren Trikloretylen 

Halogenerade flamskyddsmedel Naftalen Zink 

 

2.3 Spridning av granulat i miljön samt konstgräsplaners avveckl-

ing 

2.3.1 Spridning av granulat 

Ifyllnadsmaterialet som bland annat består av gummigranulat är inte förankrat i konstgräsplanen 

(Sportsbygg, u.d.) vilket möjliggör en spridning av granulatet utanför konstgräsplanerna. Det upp-

skattas till att 5-10 % av den totala mängden granulat i en konstgräsplan försvinner per år och 

måste ersättas med nytt granulat (Klima- og forurensnings-direktoratet, 2012b; Växer, u.d.). 

Förlust av granulat sker på flera olika sätt, dels genom att det vid snöplogning  eller annan 

planskötsel hamnar granulat på sidan av planen.  En del av detta samlas upp och tillförs planen 

igen, dock kan inte allt granulat återanvändas på planen, utan denna fraktion går då som avfall.  

Granulaten kan även hamna i fotbollsplanernas dränering. Vidare så fastnar även en del granulat 

i aktivas skor och kläder, där de senare antingen tvättas ur i tvättmaskin eller dammsugs upp då 

de hamnar på golv. Det granulat som tvättas ur kläderna hamnar i avloppsvattnet och slutligen till 

avloppsreninsgverket där de skiljs av och hamnar i slammet.  Urlakning av ämnen från 

gummigranulat kan ske både när granulaten hamnar i dräneringen  samt i avloppsreningsverket, 

vilket medför utsläpp av ämnen ut i recipient. Uppskattningsvis innehåller det årliga 

granulatsvinnet 49 ton zink. ( Klima- og forurensningsdirektoratet, 2012b) 

2.3.2 Avveckling 

En konstgräsplan har en beräknad livslängd på mellan 8-10 år (Ekolggruppen, 2013; Klima- og 

forurensningsdirektoratet, 2012a) dock avgörs livslängden på en konstgräsplan på skötseln av 

denna, om det exempelvis inte sker någon rensning av planen eller att nytt granulat tillsätts så 

förkortas planens livslängd (Klima- og forurensningsdirektoratet, 2012a). Sol, vind och regn bry-

ter tillslut ned gummigranulatet samt andra komponenter i konstgräsplanen och planen måste till-

slut kasseras. (Cheng & Reinhard, 2010)  
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I EU-direktivet om avfall (2008/98/EG) finns det beslutat om att en avfallshierarki ska gälla som 

prioriteringsordning för lagstiftning och politik som rör förebyggande och hantering av avfall. 

Avfall ska: 

1. Förebyggas 

2. Förberedas för återanvändning 

3. Materialåtervinnas 

4. Genomgå annan återvinning, t.ex. energiåtervinning 

5. Bortskaffas (deponeras) 

Bortskaffande, alltså deponering, är troligtvis inte aktuellt i Sverige då materialet i en konstgräs-

plan till stor del består av gummi och plast vilket är brännbart avfall och enligt 9 § i förordning 

(2001:512) om deponering av avfall får utsorterat brännbart avfall inte deponeras. Samt att SBR-

granulat har ett relativt högt värmevärde (Alongi Skenhall, et al., 2012). Detta stöds av uppgifter 

från SAKAB samt Ragn-Sells som vid kontakt uppger att om de får in uttjänta konstgräsplaner 

blir det frågan om förbränning.  Priset för avfallsbehandlingen tas alltid individuellt vid offertför-

frågan. Röken från förbränningen går via en avancerad rökgasrening och askan läggs på egen 

deponi (SAKAB, 2014; Stenberg, 2014). Just vid förbränning (energiåtervinning) av konstgräs-

planerna är en hög reningseffekt av rökgaserna av största vikt då rökens potentiella emissioner 

kan innehålla miljöfarliga ämnen från granulaten, exempelvis PAH: er. (Cheng & Reinhard, 

2010). Vid termisk behandling reduceras volymen av mängden avfall samt att energin i konst-

gräsmaterialet kan tas tillvara, i form av el- och/eller värme. Rökgasreningen som sker kostar, 

bland annat i form av kemikalier, samt att restprodukterna från rökgasreningen, tillsammans med 

askan, som måste deponeras kan leda till framtida miljöproblem. (Persson, 2005) 

Gällande ifyllnadsmaterial som EPDM och TPE, så kan TPE-granulat återvinnas i och med dess 

termoplastiska egenskap (TRC, 2008) vilket även tycks vara fallet för EPDM. (Garbert, 2012) 

För själva konstgräset, plastfiberstrån samt bottenmattan, är det beroende på vilken plasttyp 

dessa består som avgör om de återvinns eller går till förbränning (Ekologgruppen, 2013). Gäl-

lande återvinning av konstgräsplaner så finns idag företag på marknaden som kan skilja av olika 

komponenter i en konstgräsplan och då möjliggöra återvinning av vissa komponenter beroende 

på vilka material de består av (Re-match, u.d.), detta gör Ragn-Sells i Norge med uttjänta konst-

gräsplaner och ska även börja göra detta i Sverige inom de närmsta åren (Stenberg, 2014). Vid 

nyinköp av konstgräsplaner kan det beställas sådana planer som är helt återvinningsbara gäl-

lande plastfiberstrån samt bottenmatta (Royal grass, u.d.). Vad kommuner och fotbollsklubbar 

verkligen gör med uttjänta konstgräsplaner är inte helt klarlagt. I Norge exempelvis så återan-

vänds en del konstgräsplaner, genom att de går till mindre fotbollsklubbar eller skolor. (Klima- 

og forurensningdirektoratet, 2012c)  
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2.4 Bakgrund till examensarbetet 

Det har på senare år blivit populärt för kommuner och föreningar att anlägga konstgräsplaner och 

bara i Sverige finns det idag ca 1000 konstgräsplaner (Svff, 2013). Det finns en rad fördelar med 

konstgräs, bland annat längre utnyttjandetid och mindre skötselbehov än för en naturgräsplan 

(Ekologgruppen, 2013). En av de negativa sidorna med konstgräsplaner är att det ovan nämnda 

SBR-granulatet som används som fyllning i planerna, består av återvunna däck, vilka kan inne-

hålla skadliga ämnen för människors hälsa och miljön (KEMI, 2006). Kemikalieinspektionen 

(KEMI) lät utföra en lägesrapport år 2006, vilken kom fram till följande miljö- och hälsorisker 

med konstgräsplaner fyllda med gummigranulat från återvunna däck: 

 Hälsorisken för spelare är sannolikt liten  

 Det finns en lokal miljörisk 

KEMI:s rekommendationer i rapporten var att: 

 Konstgräs som innehåller särskilt farliga ämnen inte bör användas när nya planer ska 

anläggas  

 Företagen har ansvaret för att nya lösningar utvecklas 

 Befintliga konstgräsplaner behöver inte tas bort 

 Mer kunskap behövs 

Sedan tidigare har Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Västerås stad, bland annat med hjälp av 

ett examensarbete (Hedermo, 2010) kartlagt miljö- och hälsoriskerna med konstgräsplaner. Väs-

terås stad har även i fullmäktige antagit en vattenplan där ett av målen är att belastningen av 

metaller och miljögifter från dagvatten ska fram till 2021 minska med 20 % (Västerås stad, 2012). 

Eftersom det nu har det gått ett antal år sedan både KEMI:s rapport och det senaste examensar-

betet skrevs och kunskaperna inom området har troligtvis ökat, motiveras därmed en ny kunskaps-

översikt och riskbedömning av konstgräsplanerna i kommunen. 

3 SYFTE OCH MÅL 

Syftet med examensarbetet är att utföra en förenklad riskbedömning över konstgräsplaner i Väs-

terås stad. Riskbedömningen ska kartlägga hur konstgräsplanernas granulat kan påverka recipi-

enter i närheten av planerna, både i dess funktion samt risk för skada på akvatiska och terrestra 

ekosystem, men även för människors hälsa. Denna riskbedömning ska sedan ligga till grund för 

eventuella beslut vid tillsyn och tillståndsgivning i dessa frågor.  

Målet är att examensarbetet ska ge underlag för att långsiktigt minska spridningen av metaller 

och miljögifter med syfte att undvika negativa effekter både på människors hälsa och omgivande 

miljö. Samt att undersöka vilka andra negativa effekter granulatet från en konstgräsplan kan ha 

på dagvattensystem och liknande infrastruktur. 
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3.1 Frågeställning 

Kan konstgräsplaner ge upphov till miljöproblem för användare, omgivande miljö (inklusive vat-

ten) och infrastruktur (dagvattensystem)? 

Hur hanteras uttjänta konstgräsplaner?  

4 METODBESKRIVNING 

Nedan redovisas de metoder som har använts för att samla in data, både från litteratur- och fältun-

dersökningar samt hur dessa data har analyserats.  

Arbetet är uppdelat i två delar. Del 1redovisar uppmätta koncentrationer och ämnen i ifyllnads-

granulat och jämförs med svenska gräns- och riktvärden. Här redovisas även en genomgång av 

miljö- och hälsoriskbedömningar från litteraturen. I del 2 redovisas resultat från egna undersök-

ningar samt en övergripande riskbedömning av konstgräsplaner i Västerås.   

4.1 Insamling av data och bearbetning av insamlat datamaterial 

4.1.1 Litteraturstudie  

Litteratursökning gällande konstgräsplaners uppbyggnad, innehållande ämnen samt dessa ämnens 

miljö- och hälsoeffekter, spridningen av granulat samt avveckling av konstgräsplaner genomför-

des främst i databasen Web of science, på olika myndigheters webbplatser samt med komplette-

rande sökningar i en sökmotor (se tabell 1).  

Tabell 4. Sökord och förfarande vid litteratursökning. 

Ämnen i ifyllnadsgranulat - Webbplatser Förfarande/sökord 

KEMI Orientering på webbplatsen - Identifiera ämnen från 

varudeklaration och uppmätta ämnen från litteraturen 

i PRIO-listan 

KEMI, Naturvårdsverket, m.fl.  Orientering på webbplatsen - Identifierade ämnens ef-

fekter på människors hälsa och akvatiska ekosystem 

Web of science Synthetic turf, rubber, toxicity, health, environment, 

risk, leachability 

Miljö- och hälsorisker med ifyllnadsgranulat - Da-

tabaser 

Förfarande/sökord 

Web of science Synthetic turf, rubber, toxicity, health, environment, 

risk, leachability 

Google Konstgräsplaner, miljö, synthetic turf, environmental 

impact 
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4.1.2 Jämförelsevärden  

Vid jämförelse av uppmätta halter av ämnen och PM-fraktioner från litteraturen används olika 

svenska gräns- och riktvärden. Detta för att få ett tydligt värde att förhålla sig till vid en bedöm-

ning av risken för människors hälsa och miljön.  

Luftföroreningar 

Det finns fastställda miljökvalitetsnormer (MKN) för exempelvis bensen och PM-fraktioner i ut-

omhusluft (Luftkvalitetsförordning 2010:477). För inomhusluft finns det gränsvärden för diverse 

ämnens koncentrationer i luft i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden och 

åtgärder mot luftföroreningar (AFS 2011:18). Gällande jämförelsevärden för uppmätta halter av 

PM-fraktioner i inomhusluft bedöms Arbetsmiljöverkets gränsvärden otydliga och därför används 

MKN för PM-fraktioner för utomhusluft som jämförelsevärden.  

Gällande TVOC så finns det idag ingen framtagna gränsvärden som är standard, dock finns det 

ett svenskt referensvärde för TVOC på 300 µg/m3 som inte bör överskridas (Innipowerflex, u.d.) 

vilket då kommer att användas som jämförelsevärde.  

Mark- och vattenföroreningar  

Gällande konstgräsplaners eventuella påverkan på omkringliggande mark kommer uppmätta 

halter från litteraturen att jämföras med Naturvårdsverket generella riktvärden för förorenade 

områden (Naturvårdsverket, 2009a). För urlakade koncentrationer av ämnen från konstgräsplaner 

i vatten jämförs dessa med Riktvärdesgruppens föreslagna riktvärden på föroreningshalter i dag-

vatten som släpps ut i recipient. Dessa är uppdelade i tre delområden, som jämförelsevärde har 

följande värden valts ut: 

 Nivå 1M & 1S1, utsläpp direkt till recipient. 

 Nivå 2M & 2S, utsläpp gäller för delavrinningsområden uppströms utsläppspunkt i reci-

pient, sekundärutsläpp. (Riktvärdesgruppen, 2009) 

 

Kemikalieinspektionens prioriteringsguide – PRIO 

I och med att Sveriges riksdag har beslutat om att anta miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö” så ska 

det finnas förutsättningar för att skydda människors hälsa och miljön från farliga kemikalier 

(KEMI, u.d.). Ett hjälpmedel för att nå detta mål är att myndigheter och företag använder sig av 

PRIO vilket är ett verktyg som kemikalieinspektionen har tagit fram för att bland annat vara en 

                                                      

1 M= Mindre sjöar, vattendrag och havsvikar. 

  S= Större sjöar och hav. (Riktvärdesgruppen, 2009) 
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hjälp vid utveckling av rutiner för inköp och produktutveckling (KEMI, 2012a). Listade ämnen i 

PRIO delas in i två prioriteringsnivåer: 

 Utfasningsämnen, detta är ämnen med sådana allvarliga egenskaper att de inte bör använ-

das och som går i linje med egenskaperna för särskilt farliga ämnen i Reach (KEMI, 

2011a) 

 Prioriterade riskminskningsämnen, vilket är ämnen med egenskaper som bör ges särskild 

uppmärksamhet. (KEMI, 2012b) 

4.1.3 Kartläggning 

Till grund för hälsoriskbedömningen av konstgräsplaner i Västerås genomfördes en kartläggning 

genom att frågeformulär skickades ut till ett stratifierat urval av respondenter, vilka redovisas 

nedan. Intervjuer genomfördes även på plats. Kartläggning är en lämplig metod då syftet är att 

beskriva en företeelse, som i detta fall om konstgräsplaners eventuella påverkan på människors 

hälsa samt miljön. För kartläggningens datainsamling utformades frågeformulär, vilka var utfor-

made så att de samlade in både kvalitativ och kvantitativ data, vilket är en metod som med fördel 

kan användas vid komplexa problem (Höst, et al., 2006), vilket konstgräsplaner kan vara. Re-

spondenterna fick möjlighet att vara anonyma. Svaren från respondenterna sammanställdes i ma-

triser för att lätt och överskådligt se respondenternas svar.   

Respondenter 

Frågeformulär skickades ut till Västerås stads Teknik- och idrottsförvaltning samt Kultur-, idrotts 

- och fritidsförvaltning, då det är dessa förvaltningar som har det övergripande ansvaret för många 

av de konstgräsplaner som finns i kommunen. Frågor ställdes även till det kommunalägda företa-

get Mälarenergi som har hand om dagvattensystemets skötsel och underhåll. Frågor angående 

hantering av uttjänta konstgräsplaner ställdes till återvinnings- och avfallsföretagen SAKAB AB 

och Ragn-Sells. För att undersöka förekomst av hälsorelaterade besvär i form av exempelvis 

klåda, utslag och andningssvårigheter vid spel på konstgräsplaner skickades frågeformulär ut till 

fotbollsklubbar (n=10) både inom utanför kommunen, vilket besvarades av både unga och äldre 

spelare. För kompletterande information angående elever som nyttjar konstgräsplaner på skoltid 

och eventuella hälsobesvär togs det kontakt med en skolsköterska/läkare på en grundskola i Stock-

holmsområdet. Frågeformulär skickades även ut till andra kommuner (n=10) för att få en bild av 

situationen i dessa kommuner gällande konstgräsplaner. I bilaga 4 finns frågeformulären redovi-

sade.  

4.1.4 Kartanalys och platskontroll 

För att få underlag till riskbedömningens exponeringsanalys genomfördes det på plats kontroll av 

dagvattenbrunnar, diken och bäckar vid konstgräsplanerna (antal, avstånd till planen) under april 

och maj månad år 2014. För avståndsmätningen användes ett måttband. Insamlad data bearbeta-

des i Arc-GIS 10 för att sedan presenteras i kartform. Kartorna hämtades hem ifrån Lantmäteriets 

webbplats samt från andra karttjänster på internet.  
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4.1.5 Provtagning och analys 

Provtagning av jord utfördes på Ringvallens IP under april månad år 2014, invid en konstgräsplan 

som byggdes år 2007. Syftet var att få en markprofil för att se hur djupt ifyllnadsgranulat (här 

efter benämnt granulat) från konstgräsplanen kan ha sjunkit ner i jorden. Markprofilsproverna 

(n=4) togs med ett mått på 10x10x10 cm. Vid analys av proverna bestämdes förekomsten av 

granulat i jorden genom visuell kontroll. Djupet som ifyllnadsgranulaten befann sig på mättes 

med en tumstock. 

4.1.6 Avgränsning 

Examensarbetet är av en övergripande och identifierande karaktär. För att få mer utvecklade svar 

på miljö- och hälsoriskerna med konstgräsplanerna inom Västerås stad behöver fler provtagningar 

och mätningar utföras.  

Examensarbetet fokuserar på konstgräsplaners ifyllnadsgranulat och då främst på SBR-granulat 

då det i KEMI:s rapport tycks vara det största problemet med konstgräsplaner. Fysiska skador, 

exempelvis brännskador och knäproblem eller bakteriella infektioner tas inte upp i arbetet.  

Som referensland i arbetet har Norge valts ut för ändamålet, dels för att dess liknande klimat, dels 

för att de ligger i framkant gällande forskning om konstgräsplaner.  

Några rekommendationer till val av ifyllnadsgranulat till konstgräsplanerna ges inte i arbetet.  

5 RESULTAT 

Nedan redovisas först resultat av arbetets litteraturstudie kring miljö- och hälsorisker med konst-

gräsplaner. Därefter följer en övergripande riskbedömning över konstgräsplaner i Västerås. 

5.1 Miljö- och hälsorisker med granulat i konstgräsplaner  

Både ämnen som finns i granulat som redovisades ovan, samt själva granulaten i sig kan spridas 

på olika sätt och därmed utgöra en risk för människors hälsa och miljön. Dels genom luft som 

aktiva andas in, då i form av VOC, SVOC och PM-fraktioner. Aktiva som nyttjar konstgräsplaner 

kan även få på sig damm och partiklar på huden och därmed få ett upptag genom huden. Damm 

och partiklar kan även sväljas ned. Barn kan använda och uppehålla sig på och vid konstgräsplaner 

och då föreligger det även en risk för oralt intag av granulat. (TRC, 2008) 

Vid regn eller bevattning kan ämnen från gummigranulaten laka ur och då överföras till vattenfas 

och därmed utgöra en risk för människors hälsa och miljön, särskilt för vattenlevande organismer 

(Nilsson, et al., 2008). Slutligen kan även själva granulaten i sig spridas både runt planerna och 

hem till de aktivas boenden och därmed orsaka en diffus spridning av ämnen.  (Klima- og 

forurensningsdirektoratet, 2012a) 
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Nedan redovisas en konceptuell modell som baseras på spridnings- och exponeringsvägar som 

nämns i litteraturen. De rödmarkerade figurerna är så kallade skyddsobjekt, detta kan vara män-

niskor, miljö, naturresurser eller liknande som kan tänkas påverkas av en förorening 

(Naturvårdsverket, 2009b). I detta fall fokuserar modellen på aktiva som nyttjar planerna, detta 

är både spelare, ledare och barn.  Även bäckar och diken samt recipient till dessa kan anses vara 

skyddsobjekt då ämnen från granulaten kan urlakas och skada vattenlevande organismer (KEMI, 

2006). Omkringliggande mark anses också vara skyddsobjekt då bland annat halter av zink och 

PAH:er från granulaten kan utgör en risk för marklevande organismer. (Hofstra, 2007) 

 

5.1.1 Exponering för luftföroreningar från konstgräsplaner 

Konstgräsplaner kan vara lokaliserade både inom- och utomhus samt med olika innehåll av gra-

nulat, vilket även påverkar exponeringen för aktiva som nyttjar planerna. I bilaga 2 finns det re-

dovisade exempel på diverse uppmätta halter av ämnen och partiklar i luften, både i hallar och på 

utomhusplaner. I tabell 5 nedan redovisas halten av bensen samt TVOC och PM-fraktioner som 

bland annat överskrider miljökvalitetsnormer. I resultat från laborationsundersökningar visade det 

sig att TPE-granulat avger lägst koncentrationer av VOC (Moretto, 2007) vilket även bekräftas i 

luftmätningar i inomhusfotbollshallar där en hall med TPE-granulat som ifyllnad i konstgräset 

hade drygt fem gånger lägre halt av TVOC i jämförelse med en hall med konstgräs innehållande 

däckgranulat. Halterna av PM-fraktioner var även de höga i hallarna med däckgranulat. Besvär 

och obehag av TVOC-halter i luften kan börja kännas vid halter på 100-200 μg/m3. Enligt förfat-

tarna till aktuell studie berodde de höga TVOC - och PM10-halterna på att ventilationen för till-

fället var avstängd i hallen med SBR-granulat. Med detta visar studien, enligt författarna, vikten 

av god ventilation i lokaler med konstgräs samt att det finns granulat som dammar mindre än 

däckgranulat. (Dye, et al., 2006) 

Figur 6. Konceptuell modell för spridning av granulat och ämnen från konstgräsplaner. Rödmarkerade rutor och 

figurer är skyddsobjekt. 
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Gällande luftmätningar av VOC utförda på konstgräsplaner utomhus så var det många enskilda 

VOC som inte kunde mätas i detekterbara nivåer i luften eller var i nivå med omgivningens bak-

grundhalter. (Department of Resources Recycling and recovery, 2010; TRC, 2009) 

Inga av Arbetsmiljöverkets gränsvärden överskreds och finns därmed inte redovisade i tabellerna 

nedan. MKN för koncentrationerna av PM10 respektive PM2.5 överskreds för hallarna med gum-

migranulat samt MKN för bensen på en utomhusplan. Dock var värdet för bensen endast uppskat-

tat och är därför inte helt tillförlitligt (Department of Resources Recycling and recovery, 2010). 

Gällande inomhusplaner så överskred hallen med granulat av bildäck referensvärdet för TVOC. 

Vid labborationsexperimentet överskreds samtliga granulat referensvärdet, dock med lägst halter 

från TPE-granulat.  TVOC kan dock endast anses ha ett begränsat jämförelsevärde, då studier inte 

har kunnat visa att någon koppling mellan uppmätta TVOC-värden och människors hälsotillstånd 

i sjuka hus. (Arbetsmiljöverket, u.d.)  

Tabell 5. Uppmätta halter av luftföroreningar samt jämförelsevärden inom- och utomhusluft, μg/m3. 

Refe-

rens 

(Dye, et al., 2006) (Department 

of Resources 

Recycling and 

recovery, 

2010) 

(Moretto, 2007)  

Prov-

tagning 

Inomhus Utomhus Labb 

 

MKN/R

eferens-

värde 

Materia

l 

Granu-

lat av 

bildäck 

SBR-

coa-

ting 

TPE  Granu-

lat av 

bildäck 

EPDM TPE Utan 

ifyll

nad 

 

TVOC 715 290 161  1600 1800 750 250 300 

Bensen*    8^     5 

PM2.5  35       25 

PM10 40        40 

*Utfasningsämne 

^Uppskattat värde 

5.1.2 Uppskattade hälsorisker med luftföroreningar från konstgräsplaner 

Nedan (tabell 6) följer en sammanfattning av litteraturen inom området som har identifierat och 

bedömt hälsoriskerna vid inhalation, dermalt upptag samt oralt intag av luftföroreningar från 

konstgräsplaner. Med ett (-) menas ingen eller låg risk för människors hälsa, ett (x) betyder att det 

föreligger en risk. Ett (?) betyder att studien inte ger någon slutsats. En kombination av (-) och 

(x) betyder att begränsningsvärden eller liknande överskrids eller att det kan föreligga risk för 

känsliga personer, dock att det överlag inte anses föreligga någon risk.   

Tabell 6. Sammanfattning av riskbedömningar och studier om inhalation av ämnen från konstgräspla-

ner i luften. 

 

Referens Risk Kommentar  

(NIPH, 2006) – X Trots höga halter av TVOC samt PM-fraktioner i inomhusluft 

bedömdes det inte utgöra någon hälsofara för aktiva som nyttjar 

konstgräsplaner i inomhushallar.  

(Dye, et al., 2006) X Koncentrationer av PM-fraktioner i hallar med SBR-gummi låg 

över norska rekommendationer på 20 μg/m3. 
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(Plesser & Lund, 2004) ? SBR-granulat ger högre halter av VOC än EPDM-gummi vid 

förgasning. Alkylerade bensener och klorerade ämnen uppmät-

tes från både SBR- och EPDM-granulat. Ingen hälsoriskbedöm-

ning genomfördes.  

(TRC, 2009) – Förekomst och koncentration av VOC, SVOC, metaller samt 

PM2.5 genomfördes. Ett VOC-ämne överskred screeningnivån. 

Det ansågs inte föreligga någon risk för människors hälsa.  

(NY DEC ; Department of 

Health, 2009) 
– Studien uppmätte koncentrationer av VOC, SVOC och PM-

fraktioner på konstgräsplaner och jämförde dessa med bak-

grundskoncentrationer. Ingen förhöjd risk för människors hälsa 

ansågs föreligga. 

(EPA, 2009) –? Vid mätning av bl.a. VOC och PM-fraktioner på konstgräspla-

ner låg dessa i nivå med omgivningen. Ingen förhöjd risk för 

människors hälsa ansågs föreligga. Dock kunde inga generella 

slutsatser för konstgräsplaner dras.  

(Department of Resources 

Recycling and Recovery, 

2010) 

– Uppmätta halter av PM2.5, metaller samt VOC på konstgräspla-

ner jämfördes med omgivningens bakgrundshalter. Ingen risk 

för människors hälsa ansågs föreligga (Bensen uppmätt över 

svenska MKN för utomhusluft).  

(Ginsberg, et al., 2011) – Studien undersökte förekomsten av VOC, SVOC, gummi-

SVOC, nitrosaminer, bly samt PM10 på fyra utomhuskonstgräs-

planer och en inomhusplan som bestod av gummigranulat. To-

talt sett så ansågs hälsoriskerna låga och uppmätta halter låg 

under risknivåer för akuta effekter, cancer och andra kroniska 

effekter. 

(Ruffino, et al., 2013) – Studien undersökte den ackumulativa risken för cancer och 

icke-cancer vid barns och vuxna exponering för inandningen av 

damm och gaser från konstgräsplaner, kontakt med gummigra-

nulatet och regnvatten från konstgräsplanerna. Ingen förhöjd 

risk för människors hälsa ansågs föreligga. 

(Schiliro, et al., 2013) – Koncentrationer av PM10 och PM2.5, PAH, BTX och mutage-

nicitet av organiskt extrakt från PM-fraktionerna vid fotbolls-

planer jämfördes med omgivande stadsmiljö. Risken för männi-

skors hälsa ansågs inte större vid konstgräsplaner än för övrig 

stadsluft. 

(Pavilonis, et al., 2014) – Studien undersökte barn och vuxnas exponering för metaller, 

SVOC och PAH genom att i syntetiserade kroppsvätskor (svett, 

lunga och magsaft) för få ett mer verklighetsanknutet sätt att 

mäta mängden av ämnen som kunde extraheras från konstgräs-

planer. Hälsorisken bedömdes som låg då SVOC och PAH låg 

under detektionsgränsen. Dock återfanns bly i proverna, detta 

troligtvis härrörande från färgpigment.  Hälsoriskerna bedöm-

des som låga.  

(Moretto, 2007) – Förekomsten av VOC och aldehyder undersöktes från tre konst-

gräsplaner i inomhushallar vilka innehöll granulat gjorda på 

återvunna bildäck, TPE och EPDM. Ingen förhöjd risk för män-

niskors hälsa ansågs föreligga. 

(Milone & MacBroom, 

2008) 
– Förekomsten av bensotiazol, 4 - (tert-oktyl) fenol och flyktiga 

nitrosaminer undersöktes i luften vid två konstgräsplaner inne-

hållande kryogeniskt tillverkat gummi. Inga nitrosaminer eller, 

4 - (tert-oktyl) fenol kunde detekteras. Bensotiazol detekterades 

på en av planerna, dock i låga koncentrationer.  

(J.C. Broderick & 

Associates, Inc, 2007a) 

(J.C. Broderick & 

Associates, Inc, 2007b) 

– Förekomsten av PAH: er i luften härkommande från konstgräs-

planer undersöktes. Halten av PAH i luften låg under detekt-

ionsgräsen för laboratorieanalysen.  
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(Instituto de 

Biomechanica de Valencia 

(IBV), 2006) 

– Luftprover för analys av PAH: er VOC och vätesulfid togs vid 

en konstgräsplan. Resultatet visade att inga vätesulfider kunde 

detekteras samt att koncentrationen av PAH: er och VOC var i 

nivåer med omgivningens bakgrundshalter och överskred inte 

några gränsvärden. 

(Hofstra, 2007) – Endast ett fåtal flyktiga kemikalier identifierades vid luftprov-

tagning på konstgräsplaner både inom- och utomhus. Ingen häl-

sorisk ansågs föreligga.  

(Johns, 2008) – X Hälsorisken för barn och tonåringar som spelar på konstgräs-

planer och får i sig ämnen från konstgräsplanen via hudkontakt, 

inhalation samt intag av däckgranulat analyserades. Gällande 

hälsorisk för inandning av granulat så nåddes tröskelvärdet för 

hälsorisk för bensen och PAH: er då exponeringsscenariot 

speglade luft i inomhushallar. Överlag ansågs risken för nega-

tiva hälsoaspekter för aktiva på konstgräsplaner som låg. 

 

Koncentrationer av PM-fraktioner, VOC, TVOC, SVOC samt andra ämnen som kan härröra från 

konstgräsplaner, är i utomhusmätningar antingen under detektionsnivåer eller i samma koncent-

ration som lokala bakgrundshalter. Litteraturen inom området bedömer risken för människors 

hälsa vid inhalation på eller vid konstgräsplaner i utomhusmiljö som låg. Gällande inhalation av 

luftföroreningar i inomhusluft så är koncentrationer av PM-fraktioner och VOC i inomhusluften 

i regel högre än för utomhusluften.  Litteraturen inom området bedömer dock risken för männi-

skors hälsa vid inhalation på eller vid konstgräsplaner i inomhusmiljö som låg. MKN för både 

PM-fraktioner samt referensvärdet för TVOC överskrids emellertid i inomhusluften när konst-

gräsplanen innehåller SBR- granulat.  

5.1.3 Dermal och oral exponering för ämnen i granulat från konstgräsplaner 

Som nämnts ovan så innehåller däck en rad ämnen, som både är miljö- och hälsofarliga. I tabell 

7 redovisar en norsk sammanställning den totala mängden av diverse miljöfarliga ämnen i konst-

gräsplaner (Klima- og forurensningsdirektoratet, 2012b) som många är utfasning/- prioämnen i 

KEMI:s PRIO-guide. Situationen i Sverige kan troligtvis likställas med den i Norge. I tabell 8 

redovisas exempel på uppmätta halter av ämnen som både är utfasnings/-prioriterade riskminsk-

ningsämnen (i bilaga 3 ges fler exempel på uppmätta halter av ämnen) med riktvärden för förore-

nad mark. Värt att notera är att det för samtliga ifyllnadsmaterial, som är exemplifierade nedan, 

återfinns sådana halter av zink att konstgräsplanerna överskrider riktvärden för mindre känslig 

markanvändning.  För granulat tillverkade av däck överskrids riktvärdena för diverse PAH: er 

samt kadmium och PCB. Dock är nedan redovisade riktvärden så kallade ”generella riktvärden”, 

dessa är anpassade för ett stort antal förorenade platser i riket och därmed inte platsspecifika. De 

är inte heller juridiskt bindande. Men de anger den halt av föroreningar som normalt inte riskerar 

människors hälsa, miljö och naturresurser. (Naturvårdsverket, 2009a)  
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Tabell 7. Uppskattad mängd utlakade miljöfarliga ämnen år 2012, resp. år 2022, samt den totalt uppskat-

tade mängden av dessa i konstgräsplaner år 2012, kg/år, i Norge. (Klima- og forurensningsdirektoratet, 

2012b) 

År 2012 2022 Tot. mängd  

ämnen 2012 

Arsenik* 6.5 11 45 

Bly* 7 12 200 

Kadmium* 0.4 0.7 80 

Krom 0.1 0.2 21000 

Kvicksilver* 0.01 0.02 3 

DEHP* 30 50 2400 

Oktylfenol* 6 10 2300 

Nonylfenol* 9 14 1500 

PCB* ≈0 ≈0 8 

PAH*+ 0.001 0.002 3800 

Zink 380 600 870000 

                 *Utfasningsämne 

                  +Prioriterat riskminskningsämne  
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Tabell 8. Jämförelse mellan uppmätta koncentrationer i granulat och riktvärden för jord, mg/kg 
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5.1.4 Uppskattade hälsorisker vid dermal kontakt och oralt intag av ämnen från 

konstgräsplaner 

Nedan (tabell 9-10) följer först en sammanfattning av litteraturen inom området som har identifi-

erat och bedömt hälsoriskerna vid dermal exponering och upptag av ämnen vid aktivitet på konst-

gräsplaner. Därefter följer en litteratursammanfattning om risken vid oralt intag av granulat och 

ämnen från dessa från konstgräsplaner. Med ett (-) menas ingen eller låg risk för människors 

hälsa. En mer utförlig sammanfattning av litteraturen redovisas i bilaga 3.  

Tabell 9. Sammanfattning av riskbedömningar om dermal exponering och upptag av ämnen från granulat i konstgräs-

planer.  

Referens Risk Kommentar 

(Hofstra, 2007) – Undersökning om huruvida hudexponering för gummigranulat på konst-

gräsplaner som var tillverkade av gamla bildäck kan utgöra någon hälso-

risk. Resultaten visade att födan troligtvis var en större källa till PAH-in-

tag, samt att risken för allergi ansågs liten.  

(CalEPA, 2007) – Risken för att gummigranulat från återvunna bildäck på lekplatser skulle 

kunna orsaka hudsensibilisering hos barn undersöktes. Resultatet av 

testet visade att ingen sensibilisering inducerades av gummimaterialet.  

(Van Rooij & 

Jongeneelen, 2010) 
– Koncentrationen av PAH(1-hydroxypyrene) i urinen hos fotbollsspelare 

efter att de hade tränat och spelat en match undersöktes. Upptaget av låg 

inom mängden för annat intag, ex. föda.  

(NIPH, 2006) – X Ingen risk för människors hälsa vid hudexponering för damm och partik-

lar som yr upp under aktivitet på planen. Dock kan ackumulation av äm-

nen i skor och kläder utgöra en risk då halterna av allergener kan bli 

höga och då orsaka allergiska symtom. 

(Nilsson, et al., 

2008) 
– X Dermalt upptag av ämnena bensotiazol, cyklo-hexanamin, di-

cyklohexanamin samt dibutylftalat utgjorde ingen hälsorisk. Dock kan 

känsliga personer riskera att utveckla allergi.  

 

Upptaget av ämnen via huden (främst PAH) samt exponering för allergener bedöms som låg. 

Detta grundar sig på att de låga koncentrationen av ämnen i luften i kombination med den stora 

ytan som huden utgör leder till så pass liten exponering. Dock kunde känsliga personer i fotbolls-

hallar inomhus kunna drabbas negativt. Även en ackumulering av ämnen kan ske i skor hos aktiva 

vilket kan orsaka allergiska besvär. Överlag bedömdes risken för människors hälsa som låg 

Tabell 10. Sammanfattning av riskbedömningar om oralt intag av ifyllnadsgummigranulat från konstgräsplaner.  

Referens Risk Kommentar  

(CalEPA, 2007) – Två scenarier undersöktes där barn exponeras för ämnen i gummigranu-

lat. Ett där barn mellan 1 och 12 år får i sig ämnen med hand till mun be-

teende (kronisk exponering) samt ett scenario vid en engångsexponering 

(akutexponering) på 10 gram granulat för en 3-åring. Koncentrationer av 

ämnen i granulaten var så låga att risken för negativa hälsoeffekter an-

sågs låg.  

(NIPH, 2006) – Hälsorisken för att barn får ett oralt intag av granulat undersöktes. Mäng-

den granulat och halten av ämnen i dem var så låg att det inte förelåg nå-

gon risk för barn hälsa.  

(Hofstra, 2007) – Undersökning huruvida gummigranulat kan utgöra någon risk för männi-

skors hälsa ifall det sväljs. Halterna av farliga ämnen granulat underskred 

europeiska leksaksdirektivets gränsvärden och någon risk för människors 

hälsa ansågs därför inte föreligga.   
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(Pavilonis, et al., 

2014) 
– Se ovan för biotillgänglighet för ämnen från konstgräsplaner via magsaft. 

(Nilsson, et al., 

2008) 
– Risken för människors hälsa vid oralt intag av partiklar innehållande 

bensotiazol, dicyklohexylamin, cyklohexanamin och dibutylftalat, be-

dömdes som låg.   

 

Litteraturen är osäker på hur mycket av granulatet/damm av granulat som barn eller vuxna verk-

ligen får i sig, men aktuell exponeringsvägen anses inte vara betydande. Försök till uppskattning 

gjordes ändå (intaget uppskattas högt) och risken för människors hälsa ansågs låg.  

5.1.5 Sammanfattad bedömning hälsorisker 

Med dagens kunskaper tycks det idag inte föreligga någon överhängande risk för människors 

hälsa vid spel eller annan aktivitet på konstgräsplaner, varken inom- eller utomhus. Dock finns 

det osäkerheter kring allergier och då främst att ämnen från konstgräsplanerna kan ackumuleras i 

exempelvis skor och då orsaka sensibilisering.  

5.2 Potentiella miljörisker med konstgräsplaner 

Då ämnen kan laka ur från granulaten och hamna i vattenfas kan de utgöra ett potentiellt hot mot 

både grund- och ytvatten. Grundvatten bör ha en sådan kvalitet att det förutom att det inte ska 

utgöra utgör någon risk för människors hälsa. Det ska även vara av sådan kvalitet att det inte leder 

till negativa effekter, varken direkt eller indirekt för växter och djur.  Även ytvattnet är av stor 

vikt att skydda mot föroreningar, då ytvatten generellt har ett högt skyddsvärde. Trots att ett vat-

tendrag, exempelvis ett dike inte sig kan anses vara skyddsvärt så kan detta rinna ut i en recipient 

med högt skyddsvärde och där påverka växter och djur negativt. (Naturvårdsverket, 2009b)  

Granulaten från konstgräsplanerna kan vid planunderhåll hamna utanför planerna på eller i jorden 

(Klima- og forurensningsdirektoratet, 2012b) och därmed utgöra en miljörisk då bland annat 

växter och känsliga för koppar och zink (Lst Stockholms län, 2013). Som tabell 11 visar tycks 

zink ha en hög urlakning från granulat, både i laborationstester samt i prover från lakvatten. Lägst 

urlakningsvärden har granulat av industrigummi. Dock överskrider samtliga prover (förutom ett 

av proverna av industrigummi) riktvärdet för zink i dagvatten. Flera av ämnena som har uppmätts 

och redovisas är även listade antingen som utfasningsämne, riskminskningsämnen i KEMI:s pri-

oriteringsguide och/ eller prioriterade eller huvudsakligen förorenande ämnen i EU:s ramdirektiv 

för vatten. (2000/60/EG)  
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Tabell 11. Urlakning av organiska ämnen och metaller från granulat som är listade i PRIO eller Ramdi-

rektivet för vatten (2000/60/EG) jämförs med svenska föreslagna riktvärden för dagvatten, μg/l. (Plesser 

& Lund, 2004; Verschoor, 2007; Nilsson, et al., 2008; Riktvärdesgruppen, 2009) 

Materi

al 

Däckgra-

nulat 

Polyete-

rancoated 

däckgra-

nulat 

Granulat 

av indu-

strigumm

i 

Nytt 

gum-

mi-

granu-

lat  

Använt 

granulat 

från plan 

(industri-

gummi) 

EPD

M 

TPE Dr

än-

vat

ten 

Riktvär-

den. 

1M/1S/

2M/2S 

Lak-

nings-

me-

dium 

Deionisert 

vatten/ 

NaCl 

/CaCl2/Vat

ten pH5 

Dejonise-

rat vat-

ten/Na/Cl

/CaCl2 

 

Dejonise-

rat vat-

ten/Na/Cl

/CaCl2 

 

Deion

isert 

vat-

ten/ 

NaCl 

/CaCl

2 

Deioniser

t vatten/ 

NaCl 

/CaCl2 

Deio

nise-

rat 

vat-

ten 

Deio

nise-

rat 

vat-

ten 

Re

gn 

 

Metal-

ler 

         

Arse-

nik* 

-/ - /-/0.12       25-

21

0 

 

Bly*^ -/ - /-/1.6        8/10/10/

15 

Krom -/-/-/0.9        10/15/1

5/25 

Koppar        1.5

-5 

18/30/3

0/40 

Nickel

+^ 

-/ - /-/1.4        15/30/2

0/30 

Zink+^ 2290/740/3

60/2300 

1400/308

/<50 

<50/ia/ia 60/11

0/940 

2300/110

00/1500 

80  20-

59

00 

75/90/9

0/125 

Orga-

niska 

ämnen 

         

PCB(7

)* 

<0.01/ - /-

/- 

        

PAH(1

6)*+^ 

0.87/ - /-/-         

DEHP

* 

5.1-114/ - 

/83/- 

  114/ -

/83 

     

DBP* 2.1-170/ - 

/-/- 

69/-/ - 

 

 158/ -

/7 

 178 65   

DIBP* 83-98/ -

21/- 

94/-/ - 

 

 81/-

/24 

 93 30-

76 

  

BBP* 0.3/ - /-/-         

DOP* 4.4/ - /-/-         

4-t-ok-

tylfe-

nol *^ 

2950-

3600/ - /-/- 

        

4-n-

nonyl-

fenol 

*^ 

43/ - /-/-         

*Utfasningsämne 

+ Prioriterat riskminskningsämne 

^Prioriterade ämnen i ramdirektivet för vatten (2000/60/EG)   
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5.2.1 Uppskattade miljörisker för ämnen från konstgräsplaner  

Nedan (tabell 12) följer en sammanfattning av litteraturen inom området som har identifierat och 

bedömt miljörisker för urlakade ämnen från konstgräsplaner. Med ett (-) menas ingen eller låg 

risk för miljön, ett (x) betyder att det föreligger en risk för miljön. En kombination av (-) och (x) 

betyder att begränsningsvärden eller liknande överskrids, men att det överlag inte anses föreligga 

någon risk. En mer utförlig sammanfattning av litteraturen redovisas i bilaga 3. 

Tabell 12. Sammanfattning av riskbedömningar av miljörisker med konstgräsplaner. 

Referens  Risk  Kommentar 

(Hofstra, 2007) (Hofstra, 2008)  – X Studien fokuserar på miljörisker för jord, yt- och grundvat-

ten. Holländska gränsvärdesnormer gränsvärdet för bygg-

nadsmaterial överskreds för xylen och zink. Vid oaktsam 

hantering kan granulat spridas ut runt planen vilket gör att 

mängden PAH: er och zink i marken runtomkring planen 

kan utgöra en miljörisk. Gällande ytvatten så kunde löst 

zink överskrida ekotoxikologiska gränsvärden i ytvatten. I 

en uppföljningsstudie ansågs inte längre denna risk före-

ligga.  

(Verschoor, 2007) X Uppskattning av mängden utsläppt zink från däckgranulat. 

Risk för att yt- och grundvattennormer överskrids. Vid ut-

byte av granulat kommer zinkhalterna i yt- och dränerings-

vatten snart att minska, detta gäller inte för mark och 

grundvatten.  

(Plesser & Lund, 2004) X Riskbedömning på bland annat fyra stycken gummigranu-

lat. Koncentrationen av tungmetaller i granulaten låg under 

norska gränsvärden. Vid lakningstestet av däckgranulat vi-

sade detta innehåll av zink, PAH: er, ftalater samt fenoler i 

sådana koncentrationer att det klassades som väldigt förore-

nat vatten i norska naturvårdsverkets miljökvalitetsklass-

ningar. Även koncentrationerna av antracen, fluoranten, py-

ren (PAH: er) och nonylfenoler överskred gränsvärdena för 

kanadensiska riktvärden för färskvatten. 

(NY DEC ; Department of 

Health, 2009) 
– X Dräneringsvattenprover från en konstgräsplan vid ett regn-

fall. Granulat enbart från lastbilsdäck kan det utgöra en risk 

för akvatiska organismer (pga. högt zinkinnehåll), dock inte 

om granulaten kommer från en blandning av olika källor. 

(Connecticut Department of 

Environmental Prot, 2010) 
– X Miljöriskbedömning på insamlat dräneringsvatten. Zink var 

det enda identifierade ämnet som ansågs utgöra en större 

risk för vattenlevande organismer, särskilt i mindre vatten-

drag. Dock utgör bidraget av zink från konstgräsplaner end-

ast en del av ett större totalt tillskott vilken kan ses i tabell 

13 nedan. 

(Bocca, et al., 2009) X Kvantifiering av metallhalter från urlakningsprover på gra-

nulat gjorda på återvunna däck. Höga halter av zink, låga 

halter av mer toxiska och allergena metaller. Det kan före-

ligga en risk för människors hälsa och miljö vid använd-

ning av däckgranulat, där zink är den största bidragande 

faktorn till detta.  

(Nilsson, et al., 2008) – X Ämnen som uppmättes i ett lakningsprov ingick i en miljö-

riskbedömning där PEC/PNEC beräknades för närliggande 

vattendrag. Resultatet visade att zink kan laka ut i sådana 

koncentrationer att negativa miljöeffekter kan uppstå. Fta-

later, nonylfenol samt Bis-(2,2,6,6- tetramethyl-4-piperi-

dinyl) sebacate uppskattas finnas i sådana mängder vid 

urlakning att de orsakar negativa miljöeffekter. Dock be-

döms risken som låg då antagandena är baserade på ”worst 

case” scenarier.  
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(Milone & MacBroom, 2008) – Urlakning samt ekotoxikologiska tester genomfördes på 

lakvatten från tre olika granulat. Resultatet visade låga hal-

ter av ämnen i laktestet samt inga negativa effekter i de 

ekotoxikologiska testerna.  

(Alongi Skenhall, et al., 2012) – Genomförd livscykelanalys på tre olika granulat (SBR, 

EPDM, TPE). Resultatet visade att SBR hade lägst miljö-

påverkan av de undersökta miljöpåverkanskategorierna 

som undersöktes. Utförda lakningstester på granulaten vi-

sade på låga koncentrationer av ämnen i vatten.  

 

De olika studiernas resultat skiljer sig åt en del. Gemensamt för de flesta är att tungmetaller och 

organiska föreningar inte tycks laka ut i några större mängder från granulaten. Gällande zink visar 

vissa studier på en hög urlakning, medan andra studier inte ser någon högre koncentration av zink 

i dränerings- eller lakvatten. Eventuell risk för ekosystem, främst då för mindre akvatiska (mindre 

sjöar, bäckar m.m.) tycks föreligga då halterna av zink som har uppmätts överskrider svenska 

riktvärden för dagvatten. Dock var spridningen av zink från konstgräsplaner bara en del av det 

totala bidraget av zink från urbana miljöer, vilket redovisas i tabell 13. Vidare kunde även ftalater, 

nonylfenol samt Bis-(2,2,6,6- tetramethyl-4-piperidinyl) förekomma i sådana mängder att de kan 

utgöra en risk för akvatiska organismer, dock var detta baserat på ”worst case scenario” och det 

bedöms därmed som osannolikt med negativa miljöeffekter.  En studie konstaterade att det kunde 

föreligga risk för spridning av PAH: er och zink i mark, då granulat vid oaktsam hantering kan 

hamna utanför konstgräsplanerna.  Resultatet från en rapport visade på att SBR-granulat har lägst 

miljöpåverkan av tre undersökta granulat (jungfruligt EPDM samt TPE).  

Tabell 13. Olika källors bidrag av zink. (Connecticut Department of Environmental Prot, 2010) 

Markanvändning            Zink totalt (μg/l) median 

Övriga ytor 117 

Bostadsområden 73 

Handelsområde 150 

Industri 210 

Motorväg 200 

Dagvatten från konstgräs                                     84 (medel) 

 

5.2.2 Sammanfattad bedömning av miljörisker  

Med data som pekar åt en möjligen stor urlakning av zink från granulat, främst då från lastbilsdäck 

(SBR) föreligger det en risk för främst vattenlevande organismer. Det föreligger även en för att 

spridning av zink och PAH: er till jord kan skada marklevande organismer. Svenska riktvärden 

för zink i dagvatten överskrids och riktvärden för ett flertal ämnen, bland annat PAH: er överskri-

der generella riktvärden för förorenad mark, främst då för SBR-granulat.  Emellertid ska det på-

minnas om att tillskottet av zink från konstgräsplaner endast är en del av det totala tillskottet av 

zink från urbana områden samt att SBR bedöms ha lägre miljöpåverkan för andra miljöpåver-

kanskategorier, som exempelvis klimatpåverkan och övergödning.  
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5.3 Miljö- och hälsoriskbedömning av konstgräsplaner i Västerås 

Nedan redovisas en övergripande miljö- och hälsoriskbedömning av konstgräsplaner i Västerås.  

5.4 Områdesbeskrivning 

Vid åtta stycken utomhuskonstgräsplaner samt en inomhuskonstgräsplan för fotboll utfördes det 

platsbesök, dessa är utspridda inom Västerås tätort (figur 7). För en förteckning över samtliga 

konstgräsplaner inom Västerås stad samt stadens rutiner kring konstgräsplaner, se bilaga 5.

 

Figur 7. Översiktlig karta över konstgräsplanernas placering i Västerås. (Lantmäteriet/Metria, 2014) 

Wenströmska IP – Ligger i stadsdelen Vallby i nordvästra Västerås, alldeles intill Wenströmska 

skolan (gymnasieskola) och E18. Fotbollsplanen av konstgräs är omgiven av löparbanor och ut-

anför löparbanorna är det till största del gräsmatta. 

S:t Ilians skola – Ligger i stadsdelen Pettersberg. Fotbollsplanen på skolgården är av konstgräs 

och skolan har årskurserna 6-9, bland annat med fotbollsinriktning (Västerås stad, 2014a). Vid 

planens långsidor och ena kortsida är det asfalterat. 

Råby IP – Ligger i stadsdelen Råby. Fotbollsplanen är av konstgräs och ligger på område som till 

stor del är asfalterat. Planens ena lång- och kortsida är dock inte asfalterade. Anläggningen ligger 

några hundra meter ifrån Nybyggeskolan med årskurserna 6-9. (Västerås stad, 2014b) 

Rocklunda – Ett större aktivitetsområde med två konstgräsplaner, en utomhus och en inomhus, 

strax norr om centrala Västerås. Swedbank Park är en utomhusfotbollsarena med konstgräs. Pla-

nen är omgiven av asfalt. På ena kortsidan finns dock en gräsbevuxen yta.  Inomhusplanen är 

belägen i en hall med både väggar och tack.  
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Ringvallens IP – Ligger i stadsdelen Gideonsberg, invid E18.  Anläggningen har två konstgräs-

planer, en 11-manna samt en 7-manna.  Planerna omges till största delen av gräsmatta.  Intill 

anläggningen ligger Emausskolan vilket är en grundskola för förskoleklass till årskurs 5. 

(Västerås stad, 2014c) 

Hamre IP – Ligger i stadsdelen Hamre i östra Västerås. Anläggningen har två konstgräsplaner, en 

11-manna samt en 7-manna. Planerna omges till största del av gräsmatta.  

5.5 Problemformulering 

Utifrån det som har kommit fram i litteraturgenomgången ovan så kan det föreligga en risk för att 

aktiva som nyttjar konstgräsplaner kan få allergiska besvär av granulat samt att närliggande miljö 

kan ta skada av bland annat urlakat zink och PAH: er från granulaten.  

Vidare undersöks även risken för igensättning av dagvattensystem pga. granulaten från planerna 

kan hamna i dagvattenbrunnar i närheten av konstgräsplanerna. 

5.5.1 Källor och spridning av granulat och ämnen från granulat  

Hälsa  

Den primära föroreningskällan som kan leda till exponering för människor är konstgräsplanernas 

granulat och damm från dessa, vilket vid spel på konstgräsplaner kan fastna i kläder, såsom strum-

por och skor. Vid aktivitet i inomhushall kan damm och VOC orsaka besvär för de aktiva.  

Miljö  

Den primära föroreningskällan som kan leda till exponering för terrestra organismer är att det vid 

sladdning, plogning eller annat planunderhåll förs granulat från planerna till omkringliggande 

mark där det senare lämnas kvar i högar. Högarna med granulat brukar återföras till planerna, 

dock blir det kvar en del granulat på marken. Detta möjliggör direktkontakt mellan organismer 

och granulaten, alternativt att det vid regn lakar ur ämnen från granulaten som då hamnar i jorden.  

Gällande eventuell exponering av ämnen från granulat för akvatiska organismer så sker denna 

främst när det vid regn eller bevattning kan laka ur ämnen som rinner med dräneringsvattnet ut i 

diken och bäckar eller ut i dagvattennätet som senare leder ut i recipient. Granulat kan även riskera 

att hamna i dagvattenbrunnar där de i kontakt med vatten kan laka ur ämnen som följer med 

dagvattnet ut i recipient, i många fall Mälaren. Spelare tar även med sig granulat från planen till 

omklädningsrum och/eller hem. Där det antingen dammsugs upp och slängs i hushållsavfallet, 

sopas ut på gården/tomten eller tvättas ut i tvättmaskinen och då i ett senare skede hamnar i av-

loppsreningsverket.  

I figur 8 illustreras beskrivningen av käll- och spridningsvägar av granulat och ämnen från dessa 

i en konceptuell modell.  
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5.5.2 Skyddsobjekt 

Skyddsobjekt är aktiva spelare och barn samt närliggande mark och vattendrag. 

5.5.3 Avgränsning 

Riskbedömningen är övergripande och kan ses som en kartläggning av eventuella miljö- och häl-

soproblem som konstgräsplaner i Västerås stad kan orsaka.  

5.6 Konceptuell modell 

 

Figur 8. Konceptuell modell över spridning av granulat samt ämnen från granulat till omgivningen. Röda 

rutor och figurer är skyddsobjekt. 

6 RISKANALYS 

Nedan redovisas en övergripande riskbedömning av konstgräsplaner i Västerås.  

6.1 Exponerings- och effektanalys – Miljö 

För att inventera situationen gällande granulat på sidan av planerna så genomfördes platsbesök 

med bland annat fotodokumentation. På kartorna nedan redovisas spridningssituationen av gra-

nulat utanför konstgräsplanerna i fem olika klasser. Klass 5 symboliserar områden där granulat 

helt täcker marken med ett ca 2 cm högt eller högre granulattäcke. Klass 1-4 är uppskattade mäng-

der i fallande ordning från klass 5. 
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Wenströmska IP 

Fotbollsplan av konstgräs med SBR-

fyllning. 10 stycken dagvattenbrunnar 

direkt vid planen samt ytterligare sju 

stycken dagvattenbrunnar utspridda på 

området. Vid nordöstra kortsidan ett 

större område med utspritt granulat i 

olika mängder, inom området ett antal 

högar med en större mängd granulat. 

Vid norra kortsidans västra återfinns 

tre större områden med granulat. Vid 

den västra långsidans södra del finns 

ett större område med högar av granu-

lat. Södra kortsidan, väster till öster 

flertalet områden med granulat. Längst 

östra långsidan sträcker sig ett område 

ca 30 meter långt och 10 meter brett 

område med en mindre mängd granulat 

utspritt samt platser med högre före-

komst av granulat. Enligt Mälarenergi är det oklart om dagvattenbrunnarna är inkopplade på dag-

vattnet, men om de har dagvattenanslutning så går ledningarna ner till Svartån. (Mälarenergi, 

2014) 

S:t Ilians skola  

Fotbollsplan av konstgräs med SBR-fyll-

ning. Dagvatten-brunnarna ligger intill 

konstgräs-planen på asfalten. Överlag li-

ten mängd spridd granulat. Vid dagvatten-

brunnar på norra respektive sydöstra sidan 

förekom det granulat i små mängder. Möj-

ligen har granulaten sopats upp från asfal-

ten vid grus- och sandsopning tidigare un-

der våren. Enligt Mälarenergi är det oklart 

om dagvattenbrunnarna är inkopplade på 

dagvattnet, men om de har dagvattenan-

slutning så går ledningarna rakt ner till 

Mälaren. (IBID)  

  
Figur 10. S:t Ilians skola, 7-mannaplan med SBR-fyllning. (© 

Lantmäteriet, i2012/901) 

Figur 9. Wenströmska IP, 11-mannaplan med SBR-fyllning. (© Lant-

mäteriet, i2012/901) 
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Råby IP 

Granulat utspritt på stora områden 

vid planens kortsidor och även i 

stora högar, både på asfalt, jord/gräs 

samt grus. Längst norra långsidan 

låg granulat längst med asfalterad 

yta, dock i små mängder. Vid samt-

liga dagvattenbrunnar närmast pla-

nen låg det granulat och där det var 

möjligt att se, kunde granulat även 

urskiljas i själva dagvattenbrun-

narna. Enligt Mälarenergi är det 

oklart om dagvattenbrunnarna är in-

kopplade på dagvattnet, men om de 

har dagvattenanslutning så avleds 

vattnet i ledning ner till Kapell-

bäcken och vidare till Mälaren. 

(IBID)  

Rocklunda  

Swedbank Park  

Granulat återfanns i små mängder 

på flertalet platser, främst lokali-

serat till gräsmattan vid den norra 

kortsidan, ca 4x20 meter stort 

område. En av dagvattenbrun-

narna på området, (placerad un-

der röd markering i figuren till 

höger) var placerad i en sluttning 

där granulat troligtvis relativt en-

kelt kan hamna i dagvattenbrun-

nen. Vid besöket observerades 

det granulat vid denna brunn och 

samtliga andra dagvattenbrunnar 

kring planen. På planens norra 

sida, ca 15 m från planen på ett 

område ca 20x4 meter stort åter-

fanns granulat. Enligt Mälare-

nergi har planen troligtvis en dag-

vattenanslutning som leder till 

Persbobäcken. Bäcken leds ner i en 

tunnel ut till Svartån. (IBID) 

Figur 11. Råby IP, 11-mannaplan med SBR-fyllning. (© Lantmäteriet, 

i2012/901) 

Figur 12. Swedbank Park, 11-mannaplan, SBR-fyllning. (© 

Lantmäteriet, i2012/901)  
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Plåthallen  

Konstgräsplan med EPDM-gra-

nulat som är placerad inomhus i 

en hall. Vid två av hallens ut-

gångar återfanns granulat i små 

mängder precis vid utgångarna, 

ca 4x3 respektive 2x2 meter 

stora ytor. 

 

 

 

 

 

 

 

Ringvallen IP 

11-mannaplan  

Stora högar med REPDM-granu-

lat längst med östra långsidan. 

Vid västra långsidan flertalet 

mindre högar med REPDM-gra-

nulat. Vid hörnen på planens 

kortsidor större högar med 

REPDM-granulat. Granulat ut-

spritt längst hela planen, både i 

form av REPDM samt SBR. En-

ligt Mälarenergi har området en 

dagvattenanslutning som leds 

ner till Mälaren. (IBID)  

 

 

 

 

Figur 13. Inomhusfotbollshall, EPDM-granulat. (© 

Lantmäteriet, i2012/901) 

Figur 14. Ringvallen IP, 11-mannaplan, gammal SBR-fyll-

ning samt REPDM-granulat. (© Lantmäteriet, i2012/901) 



Gustav Wredh 

30 

7-mannaplan  

Ett större område med utspritt SBR-

granulat på södra kortsidan av planen. 

På platser ligger det stora rullar med 

konstgräs innehållande SBR-granu-

lat. Vid östra långsidan utspritt gum-

migranulat, ca 5 meter ut. I nordvästra 

hörnet av planen finns en dagvatten-

brunn vilket det vid besöket låg en re-

lativt stor mängd granulat kring. En-

ligt Mälarenergi har området en dag-

vattenanslutning som leds ner till Mä-

laren. (IBID) 

 

 

 

Hamre IP 

11-mannaplan 

Längst hela planen återfinns granulat. 

Vid planens södra kortsida, på var-

dera sidan om bollfångarnätet ligger 

utspridda högar av granulat. Kring 

dagvattenbrunnen i sydvästra hörnet 

låg det vid besöket granulat runt 

brunnen. Längst östra sidan stora 

mängder granulat utspritt på grus- 

och gräsunderlag.  I en grop på pla-

nens östra långsida, vid mittlinjen, är 

en dagvattenbrunn placerad, med gra-

nulat kring sig. Nordöstra hörnet av 

planen, en mindre hög med granulat. 

Vid planens norra kortsida två större 

områden med granulat. Vid det nord-

östra hörnet av planen en större hög 

med granulat.  . Enligt Mälarenergi är 

det oklart om dagvattenbrunnarna är 

inkopplade på dagvattennätet, men 

om de har någon dagvattenanslutning 

så leds den till en närliggande dagvat-

tendamm och sedan ut i Hamrebäcken. (IBID)  

Figur 15. Ringvallen IP, 7-mannaplan, SBR-fyll-

ning. (© Lantmäteriet, i2012/901) 

Figur 16. Hamre IP, 11-mannaplan, SBR-granulat. (© Lantmäte-

riet, i2012/901)  
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7-mannaplan  

Ett område med större mängd granu-

lat vid planens nordvästra hörn. 

Större områden med små mängder 

granulat återfanns vid planens norra 

långsida samt vid planens sydvästra 

hörn. Enligt Mälarenergi är det oklart 

om dagvattenbrunnarna är inkopp-

lade på dagvattennätet, men om de 

har någon dagvattenanslutning så 

leds den till en närliggande dagvat-

tendamm och sedan ut i Hamre-

bäcken. (IBID) 

 

6.1.1 Jordprofilsprover  

Vid Ringvallens IP utfördes jord-

profilsprovtagning för undersök-

ning av eventuell förekomst av 

granulat även under jord. Pro-

verna togs 6 respektive 10 meter 

ut från planens östra sidolinje. 

Vid provtagningen sex meter ut 

så återfanns granulat ner till ca 4 

cm djup. I ett av proverna åter-

fanns även plastfiberstrån. Vid 

provtagning 10 meter ut, som låg 

i eller i nära de större högarna 

som redovisas ovan i figur 14 så 

återfanns granulat i hela provets 

djup (10 cm), jorden var här mer 

porös, medan de i proverna från 

sex meter var av tätare lera. Samt-

liga prover innehåll endast SBR-

granulat på djupet samt en bland-

ning av SBR- och EPDM-granulat 

vid marknivå.   

Figur 17. Hamre IP, 7-mannaplan, SBR-granulat. (© Lantmäteriet, 

i2012/901) 

Figur 18. Jordprofilsprover vid Ringvallens IP. (© Lantmäteriet, 

i2012/901) 
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6.1.2 Spridning av granulat från aktiva 

I frågeformuläret som skickades ut till aktiva ställdes en fråga om det följer med gummigranulat 

hem från planen i kläder och liknande och vad som sedan händer med dessa granulat. Av samtliga 

respondenter (n=30) svarade dessa att granulat hamnar i skor och kläder och därefter i omkläd-

ningsrum, bilen och i hemmet.  Där se senare borstas/dammsugs upp och slängs i hushållsavfallet 

eller utomhus, tvättas ur kläderna eller duschas av kroppen.  Detta påstående stöds även i littera-

turen samt av Strängnäs kommun i deras svar i den utskickade enkäten, att de upplever att mycket 

av granulatet följer med i aktivas skor. Enligt en drift- och skötselplan från en konstgrästillverkare 

försvinner det ca 500-750 kg granulat i skor och kläder och i dagvattnet/år och plan vid snöplog-

ning mellan 3000-6000 kg/år och plan. (Teknik- och idrottsförvaltningen, 2014)  

6.1.3 Eventuella problem med infrastruktur i närheten av konstgräsplaner 

Enligt Mälarenergi så har deras reningsverk inte märkt av, eller haft problem med granulat. De 

tror att granulat kan hamna i dagvattnet, med uppger samtidigt att de inte har haft några problem 

med dagvattensystemet orsakat av granulat. Dock ser de en risk med att granulat kan hamna i 

dagvattnet och föras ut i recipienter. De undrar ifall de är skadliga för fisk (Mälarenergi, 2014). 

Enligt en av de ansvariga för skötseln av idrottsplatserna inom Västerås stad så är det troligtvis 

så att samtliga dagvattenbrunnar vid konstgräsplanerna är inkopplade på dagvattennätet, men då 

dagvattenbrunnarna är fyllda med grus och sand som infiltrationsmaterial så fastnar troligtvis hu-

vuddelen av granulatet från planerna i detta lager och följer inte med vattnet ut i recipient. 

(Västerås stad, 2014d) 

6.1.4 Avveckling av konstgräsplaner 

Enligt en av de ansvariga för idrottsplatserna inom staden så hade Västerås stad tidigare bestämt 

att en konstgräsplan skulle anses uttjänt efter en tid på ca åtta år. Idag anses en konstgräsplan vara 

uttjänt efter 10 år, dels på grund av att materialet i planerna har blivit bättre. Eftersom det är dyrt 

att göra sig av med konstgräsplaner, återanvänds ofta gamla planer genom att lägga dem på annan 

plats. Exempelvis har de gamla 11-mannaplanerna på Råby IP och Ringvallen IP lagts om och 

ligger numera på Hamre IP, Bäckby IP, Irstaskolan samt Viksängsskolan.  Andra återanvända 

delar nyttjas till spontanytor och till viss del annan föreningsverksamhet (Västerås stad, 2014e). 

Dock kostar även detta ansenliga summor, vilket i vissa fall kan leda till att planerna ligger 

ihoprullade ett tag innan de kan placeras ut. Förhoppningar ligger på att Västerås kraftvärmeverks 

nya panna kan ta emot denna sorts avfall och då även betala för det. (Västerås stad, 2014d) 

6.1.5 Andra kommuners rutiner med konstgräsplaner 

Generellt tycks Miljö- och hälsoskyddsförvaltningarna inte ha denna fråga prioriterad, utan kan i 

vissa fall bli rådfrågade vid exempelvis inköp av ny konstgräsplan. De tekniska förvaltningarna 

har det övergripande ansvaret för drift, underhåll samt inköp av konstgräsplanerna och har inte 

uppmärksammat några miljö- och hälsoproblem kopplat till konstgräsplaner.  I en av de kommu-

ner som svarade på enkäten finns det ingen konstgräsplan i kommunen, dock finns det väl ge-

nomtänkta rutiner för konstgräsplanerna gällande provtagning av dagvatten från planerna samt 

hur snövallar från plogningen ska hanteras (Anonym kommun, 2014). I bilaga 6 redovisas svaren 
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på enkätfrågor som ställdes till kommunerna (n=6), bland annat angående rutiner vid inköp av 

konstgräsplaner samt om eventuell vetskap om inrapporterade miljö- och hälsoeffekter. Enkätfrå-

gorna som kommunerna besvarade finns redovisade i bilaga 4 

6.2 Exponerings- och effektanalys – Hälsa 

I frågeformuläret som skickades ut till fotbollsklubbar frågades de aktiva om de har upplevt obe-

hag/besvär eller liknande vid spel på konstgräsplan. Majoriteten av de vuxna spelarna tycks inte 

uppleva några problem (både EPDM samt SBR). De som upplever problem har klåda på ben och 

i ögon. Gällande ögonen så uppger respondenten att denna är pollenallergiker och att besvären 

upplevs som mest vid spel på konstgräs.  

Flera yngre spelare tycks uppleva problem vid spel på konstgräsplaner, särskilt vid spel i inom-

hushallen. Som upplevda besvär anges klåda, vilken kan förekomma på hela kroppen, eller vissa 

kroppsdelar som exempelvis ben.  Luftkvaliteten i den s.k. Plåthallen ifrågasätts även den. Svaren 

från enkäten finns sammanställda i tabellerna 15-18 nedan.  

Vid platsbesök på Ringvallens IP så observerades att barn från den närliggande Emauskolan spe-

lade fotboll iförda endast strumpor på 7-mannakonstgräsplanen. I och med detta så ökar sanno-

likheten för kontakt mellan hud och granulat. Om barnen har på sig dessa strumpor hela dagen så 

kan exponeringen bli långvarig. Vid kontakt med skolsköterska/läkare på en grundskola i Stock-

holmsområdet som har haft en konstgräsplan med SBR-granulat invid skolan sedan år 2002, har 

denna inte uppmärksammat problem med klåda eller liknande hos eleverna, dock har de haft pro-

blem med att elever har fått granulat i ögonen som har varit besvärliga att få bort.  

(Skolsköterska/läkare, 2014) 

Tabell 14. Sammanställda svar från vuxna, lag 1 (Lag1v, 2014) 

Vuxna n=2  

Upplever besvär/irritation 0st 

Reaktion - 

Konstgräsunderlag EPDM-granulat 

Upplevs - 

 

Tabell 15. Sammanställda svar från vuxna, lag 2 (Lag2v, 2014) 

Vuxna n=13  

Upplever besvär/irritation 2st 

Reaktion Kliar i ögon och på 
ben 

Konstgräsunderlag SBR-granulat 

Upplevs På plats 
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Tabell 16. Sammanställda svar från vuxna, lag 3 (Lag3v, 2014) 

Vuxna n=10 Antal 

Upplever besvär/irritation 0st 

Reaktion - 

Konstgräsunderlag SBR-granulat(endast 
vid bortamatcher) 

Upplevs - 

Tabell 17. Sammanställda svar från ungdomar, lag 1 (Lag1u, 2014) 

Ungdomar n=5  

Upplever besvär/irritation 5st 

Reaktion Klåda över hela krop-
pen, armar, ben, an-
sikte, rygg. Yrsel.  

Konstgräsunderlag SBR, EPDM- inomhus 

Upplevs Både på plats och ef-
ter aktivitet 

 

6.3 Riskkarakterisering 

Nedan redovisas en övergripande riskuppskattning där både data inhämtad från litteraturen till-

sammans med egna undersökningar ligger till grund för uppskattningen. Därefter redovisas en 

osäkerhetsanalys. 

6.3.1 Riskuppskattning – Miljö 

I tabellerna 19 och 20 redovisas riskkategoriseringar för terrestra och akvatiska organismer. Vid 

bedömning av riskerna för terrestra organismer har tyngdpunkten legat på platsbesöken där det 

vid vissa konstgräsplaner har legat avsevärda mängder granulat utspritt utanför planerna.  

Tabell 18. Riskkategorisering för terrestra mottagare av ämnen från granulat. 

Terrestra mottagare  

Exponering Kommentar 

Data från litteratur > Gränsvärden = Risk (se tabell 7) 

Riskbedömning litteratur Hofstra (2007) ser en risk för marklevande 

organismer när granulat hamnar utanför 

planerna = Risk 

Mängd granulat utanför planen  

Wenströmska IP, Råby IP, Ringvallen IP 

(11+7-manna), Hamre IP (11+7-manna) 

Mellan till stor spridning = Risk 

S:t Ilian, Swedbank Park, Plåthallen Liten spridning = Låg risk 

Jordprofilsprov Granulat har påträffats i samtliga prover = 

Risk 

Effekter Se bilaga 1 för enskilda ämnens effekter 
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Vid följande konstgräsplaner föreligger 

risk för terrestra organismer 

Wenströmska IP, Råby IP, Ringvallen IP 

(11+7-manna), Hamre IP (11+7-manna) 

Kan risk upphöra? Avlägsna granulat från sidan av planerna.  

Stoppa ytterligare tillförsel av granulat från 

konstgräsplanerna ut i omgivningen.  

 

Vid riskkategorisering för akvatiska mottagare är litteraturen mer utförlig och visar på låga risker 

för många av ämnena från ifyllnadsgranulaten. Dock uppmäts zink i lakvattnet många gånger i 

koncentrationer långt över svenska riktvärden för dagvatten som rinner ut i både mindre och större 

vattendrag. Vilket då bedöms utgöra en risk för akvatiska mottagare. Vid platsbesök på konst-

gräsplanerna har det visat sig att dagvattenbrunnarna i närheten av konstgräsplaner i många fall 

innehåller, eller högst troligtvis innehåller, granulat från den närbelägna konstgräsplanen. Vid 

Rocklundaområdet råder det oklarhet om dagvattnet går ut i den närbelägna Persbobäcken eller 

först går till en dagvattendam på området innan det leds ut i en tunnel ner till Svartån därav pla-

ceras Swedbank Park på två riskkategoriseringar. Trots att 11-mannaplanen på Hamre IP vid 

platsbesök hade relativt stora mängder granulat i närheten av dagvattenbrunnarna så leds dagvatt-

net troligtvis till en dagvattendamm innan det når recipienten Hamrebäcken, vilket får till följd 

att risken för akvatiska mottagare i Hamrebäcken minskar.  

Tabell 19. Riskkategorisering för akvatiska mottagare av ämnen från granulat 

Akvatiska mottagare  

Exponering Kommentar 

Data från litteratur > Gränsvärden = Risk (se tabell 10) 

Riskbedömning litteratur Litteraturen är delad. Zink anses kunna ut-

göra en risk för mindre vattendrag = Risk 

Mängd granulat i/vid dagvattenbrunnar  

Wenströmska IP, Råby IP, Ringvallen IP (7-

manna), Swedbank Park 

Hög förekomst= Risk 

Ringvallen IP(11-manna), S:t Ilian, Hamre 

IP(7-manna), Plåthallen, Swedbank Park, 

Hamre IP (11-manna) 

Låg förekomst= Låg risk 

Effekter Se bilaga 1 för enskilda ämnens effekter. 

Vid följande konstgräsplaner föreligger 

risk för akvatiska organismer  

Wenströmska IP, Råby IP, Ringvallen IP (7-

manna), Swedbank Park, Hamre IP (11-

manna) 

Kan risk upphöra? Avlägsna granulat från dagvattenbrunnarna. 

Vidta åtgärder för att ytterligare granulat inte 

hamnar i dessa. Undersök möjligheterna för 

ett lokalt omhändertagande av dagvatten. 

6.3.2 Riskuppskattning – Hälsa 

I tabellerna 19 och 20 redovisas riskkategoriseringar för människors hälsa gällande exponering 

för luftföroreningar samt dermal exponering för granulat.   

Inomhusluften i överskrider MKN och generella riktlinjer för luftföroreningar, dock ser bedöm-

ningar från litteraturen riskerna som små.  Med undantag för att ackumulation av allergener i 
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exempelvis skor kan öka risken för allergiska symtom. Vid egna undersökningar har det visat sig 

att ungdomar som spelar i den s.k. Plåthallen på Rocklunda upplever problem med luften i hallen.  

Tabell 20. Riskkategorisering för aktiva som nyttjar inomhuskonstgräsplaner. 

Luftföroreningar - Inomhusluft  

Exponering Kommentar 

Data från litteratur > MKN/referensvärde = Risk (se tabell 4) 

Riskbedömning litteratur Litteraturen ser små eller inga risker för ak-

tiva som andas in ämnen och partiklar från 

konstgräsplaner. Ackumulation av allergener 

i ex. skor kan öka risken för allergiska sym-

tom = Låg risk 

Frågeformulär  Ungdomar som spelar i inomhushallen på 

Rocklunda (EPDM) upplever problem med 

klåda på flera ställen på kroppen. Luftkvali-

teten upplevs dålig = Risk  

Effekter Se bilaga 1 för enskilda ämnens effekter. 

Vid följande konstgräsplan föreligger risk 

för aktivas hälsa 

Plåthallen  

Kan risk upphöra? Ökad ventilation i hallen, undersöka möjlig-

heten för byte av granulat.  

 

Risken för människors hälsa vid inhalation vid spel på utomhusplan är låg eller ingen enligt litte-

raturen och tycks visa detsamma för respondenternas enkätsvar. Risk för ackumulation av aller-

gener i skor kan dock föreligga på en utomhusplan som på en inomhusplan.  

Tabell 21. Riskkategorisering för aktiva som nyttjar utomhuskonstgräsplaner. 

Luftföroreningar - Utomhusluft  

Exponering Kommentar 

Data från litteratur Ingen risk 2 

Riskbedömning litteratur Litteraturen ser små eller inga risker för ak-

tiva som andas in ämnen och partiklar från 

konstgräsplaner i utomhusluft = Ingen risk 

Ackumulation av allergener i ex. skor kan 

öka risken för allergiska symtom = Låg risk 

Frågeformulär  Inga upplevda problem i utomhusluft. 

=Ingen risk 

Effekter Se bilaga 1 för enskilda ämnens effekter. 

Kan risk upphöra? -  

 

Riskbedömningar från litteraturen ser små eller inga risker med hudkontakt med granulat. I fråge-

formulären uppgavs det att vissa spelare får klåda på kroppen vid spel på SBR-underlag. 

                                                      

2 MKN för bensen överskreds för utomhusluft, dock var detta värde ett uppskattat värde vilket gör det 

osäkert.  
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Tabell 22. Riskkategorisering för aktiva som nyttjar konstgräsplaner. 

Dermal exponering och upptag   

Exponering Kommentar 

Riskbedömning litteratur Litteraturen ser små eller inga risker för ak-

tiva som exponeras för granulat = Ingen risk 

Frågeformulär Klåda på kroppen, främst ben = Risk 

Vid följande konstgräsplan föreligger risk 

för aktivas hälsa 

Samtliga med SBR-granulat 

Effekter Se bilaga 1 för enskilda ämnens effekter. 

Kan risk upphöra? Undersök möjligheten för byte av granulat 

6.3.3 Osäkerhetsanalys – Miljö 

Nedan redovisas en osäkerhetsanalys gällande moment i riskbedömningsprocessen.  

Tabell 23. Osäkerhetsanalys gällande moment i riskbedömningsprocessen. Denna innefattar ämnen från 

granulatens påverkan på organismer, provtagningsförfaranden samt den konceptuella modellen. 

Terrestra och akvatiska mottagare  Osäkerhet 

Ämnen i granulat  Avsaknad av begränsningsvärden att förhålla sig till 

för många av de uppmätta ämnena från granulat.  

Riktvärden för förorenad mark Gällande dessa riktvärden så är de generella och an-

passade för ett stort antal förorenade platser i riket 

och därmed inte platsspecifika. De är inte heller juri-

diskt bindande. Dock anses den halt av förorening 

som normalt inte riskerar människors hälsa, miljö 

och naturresurser (Naturvårdsverket, 2009a). Inga 

prover av föroreningshalt i jorden är utförda utanför 

planerna vilket gör att föroreningshalten i jord i 

dagsläget är okänd. 

Riktvärden för vatten Gällande gränsvärde för metaller i vatten så avgör 

metallernas biotillgänglighet deras toxicitet och är 

beroende av i vilken form metallen är i. Vidare beror 

biotillgängligheten även på faktorer såsom koncent-

rationen av konkurrerande katjoner, vattnets pH, 

hårdhet, salinitet och innehåll av löst organiskt kol 

(Naturvårdsverket, 2008). Då dessa data inte är 

kända för konstgräsplanernas lakvattensrecipienter är 

kan inte en fullt tillförlitlig bedömning göras.  

Provtagningsförfarande  

Jord och granulat utanför planerna Vid uppmätning av granulat utanför planerna mättes 

det med ett måttband och tumstock vilket kan ha in-

verkat på resultatens precision.  Klassning av mäng-

den granulat utanför planerna var en uppskattning 

vilket inte ger tillförlitliga kvantitativa mått. Provtag-

ning av jordprofil utfördes med spade vilket fick till 

följd att inte alla av jordproverna som togs upp var 

10 cm djupa. Detta kan ha påverkat resultatet för ett 

av proven. Vidare så genomfördes provtagningen vid 

endast en plan.  

Dag- och lakvatten Ingen utförligare undersökning av dagvattenbrunnar 

har utförts. Det råder oklarheter gällande vissa av 
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planernas anslutning till dagvattennätet samt om två 

av planernas dagvatten leder till dagvattendammar 

eller ej.  

Akvatiska och terrestra organ-

ismers påverkan av granulat 

Inga biologiska eller kemiska undersökningar, 

ekotoxikologiska tester eller undersökningar angå-

ende bioackumulation har utförts av jorden eller vatt-

net kring konstgräsplanerna. Därmed råder det osä-

kerhet kring huruvida organismer påverkas eller har 

påverkats av granulaten. 

6.3.4 Osäkerhetsanalys – Hälsa 

Osäkerheter gällande effekter på människors hälsa gäller främst för litteraturens resultat, då dessa 

är beräknade och inga kliniska, kvalitativa eller epidemiologiska studier är genomförda. Gällande 

egna undersökningarna så ger den låga svarsfrekvensen inga tydliga resultat. Avslutningsvis så 

saknas det gräns/riktvärden för många ämnen och för de ämnen som finns, så är de ofta framtagna 

för vuxna personer, inte barn.  

Tabell 24. Osäkerhetsanalys gällande moment i riskbedömningsprocessen. Denna innefattar litteratursök-

ningens resultat, framtaget frågeformulär, jämförelsevärden samt den konceptuella modellen. 

Hälsa   Osäkerhet 

Litteraturens resultat Studiernas undersökningar är begränsade till ett fåtal ämnen, det 

finns hundratals i bildäcksgranulat (Department of Resources 

Recycling and Recovery, 2010) 

Det har endast utförts teoretiska beräkningar för hälsorisker, inga 

epidemiologiska, kliniska eller kvalitativa studier är genomförda.  

Frågeformulär Den låga svarsfrekvensen av aktiva som nyttjar konstgräsplaner ger 

en osäkerhet i resultaten. Studien var även av fix natur, vilket gör att 

nya frågor och svarsalternativ inte kunde skickas ut i efterhand 

(Höst, et al., 2006). Vidare har respondenterna varit anonyma när de 

har besvarat enkäten, vilket resulterade i att en mer djupgående in-

tervju av de aktiva med upplevda besvär inte kunde utföras.  

Det är inte klarlagt huruvida de aktiva som upplevde problem, fick 

dessa pga. luftföroreningar eller dermal kontakt med granulat.  

Ämnen i granulat  Avsaknad av begränsningsvärden att förhålla sig till för många av de 

uppmätta ämnena från granulat.  

Gränsvärden, MKN, 

m.m.  

Idag finns det inga svenska gräns- eller riktvärden för just konstgräs 

(KEMI, 2006). För inomhusluft finns det gränsvärden för diverse 

ämnens koncentrationer i luft i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om 

hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar (AFS 

2011:18). Dessa är framtagna för vuxna personer exponering under 

en arbetsdag. Barn och unga är känsligare än vuxna, vilket gör att 

detta bör tas hänsyn till vid jämförelse av luftkvaliteten i konstgräs-

hallar (KEMI, 2006). Gällande jämförelsevärden för uppmätta halter 

av PM-fraktioner i inomhusluft blir Arbetsmiljöverkets gränsvärden 

otydliga och därför användes MKN för PM-fraktioner för utomhus-

luft som jämförelsevärden. Gällande TVOC så finns det idag ingen 

framtagna gränsvärden som är standard, detta eftersom TVOC är en 

blandning av så många olika VOC med olika sensoriska och toxiko-

logiska egenskaper (Karolinska institutet, 2014a). Dock finns det ett 

svenskt ett referensvärde för TVOC på 300 µg/m3 som inte bör 
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överskridas (Innipowerflex, u.d.) vilket då användes som jämförel-

sevärde.  

6.4 Förslag till beslut 

Miljö 

Då halterna av zink från konstgräsplaner uppmätta i litteraturen överskrider riktvärden för zink i 

dagvatten, samt att det vid miljöriskbedömningar i litteraturen bedöms föreligga en risk med de 

höga zinkkoncentrationerna i lakvatten uppskattas det föreligga risk för akvatiska organismer i 

mindre vattendrag. Dock har det vid platsbesök inte påträffats några vattendrag, såsom bäckar 

eller åar i direkt anslutning till planerna, däremot har dagvattnet från planernas recipienter i form 

av mindre bäckar, Svartån samt Mälaren, vilka kan vara känsliga för zinktillskott, därmed bedöms 

det föreligga risk för recipienter till följande konstgräsplaners dagvatten: 

 Wenströmska IP, Råby IP, Ringvallen IP (7-manna), Swedbank Park 

Gällande effekter på terrestra organismers på grund av exponering av granulat är kunskaperna 

idag bristfälliga. Detta tillsammans med spridningen på sidan av konstgräsplanerna bedöms det 

för tillfället föreligga en risk för terrestra organismer på följande konstgräsplaner: 

 Wenströmska IP, Råby IP, Ringvallen IP (11+7-manna), Hamre IP (11+7-manna) 

Med bakgrund av detta bör vidare arbete inriktas på att begränsa spridningen av granulat och 

lakvatten ut i recipient innan behandling för att minska skadorna på den omgivande miljön.  

Hälsa 

Halterna av PM-fraktioner uppmätta i inomhushallar från litteraturen överskrider svenska MKN 

för PM-fraktioner för utomhusluft. Uppmätta TVOC-halter i inomhushall med EPDM-granulat 

ligger i närheten av den svenska maximala rekommenderande koncentrationen i luft. Med beak-

tande av detta, tillsammans med uppgifter från ungdomsspelare som upplever besvär i form av 

klåda och yrsel vid aktivitet vid spel i inomhushall bedöms det föreligga en risk för aktivitet på 

följande konstgräsplan: 

 Plåthallen, inomhusfotbollshall på Rocklunda 

Gällande spel på konstgräsplan utomhus bedöms risken för aktiva som låg både gällande inand-

ning av luftföroreningar samt dermal kontakt/upptag och oralt intag. Dock innehåller granulat, 

främst SBR, flertalet ämnen som finns listade i KEMI:s  prioriteringsguide som utfasningsämnen 

och prioriterade riskminskningsämnen, samt att en del aktiva upplever besvär vid spel på SBR-

granulat, därmed bedöms det att risk för besvär för aktiva kan föreligga vid spel på SBR-granulat.  
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6.5 Åtgärdsförslag 

Åtgärder krävs för att säkerställa att målen med miljöriskbedömningen uppfylls. Målet med åt-

gärderna är att ge underlag för att långsiktigt minska spridningen av metaller och miljögifter från 

konstgräsplaner och därmed undvika negativa effekter både på människors hälsa och omgivande 

miljö. Följande åtgärder föreslås: 

Miljö  

Undvik spridning av granulat utanför planerna till gräs- eller grusbelagda ytor, då en av studierna 

ser risken för marklevande organismer (Hofstra, 2007). En kommun kommer att ha som rutin att 

plogad snö från konstgräsplanerna ska samlas upp på hårdgjorda uppsamlingsytor (Anonym kom-

mun, 2014) och en annan plogar inte planerna utan snöslungar dem för att undvika slitage på 

gräsfiberstrån samt spridning av granulat (Anonym kommun 2, 2014) 

Undvik spridning av granulat till dagvattenbrunnar. I och med att granulaten då även i fortsätt-

ningen kan laka ur ämnen när dessa ligger i brunnen och därmed riskera urlakning av ämnen som 

når recipient.  

Undersök möjligheten att ordna med lokalt omhändertagande av dagvatten vid konstgräsplanerna. 

Detta för att nå målet om att i Västerås nå en 20 % minskning av belastningen av metaller och 

miljögifter från dagvatten (Västerås stad, 2012). I en studie från USA föreslås ett lokalt omhän-

dertagande av dagvatten. (Connecticut Department of Environmental Prot, 2010) 

Genomför provtagning av jorden runt konstgräsplanerna för att undersöka förekomst av ämnen 

från granulaten i omkringliggande jord. I en av de intervjuade kommunerna pågår det diskussioner 

om just en jordprovtagning på grund av att högar av SBR-granulat har legat på icke hårdgjorda 

ytor under flera år och eventuellt har lakar ur ämnen.  

Hälsa  

Genomför luftprovtagning i den s.k. Plåthallen. Små hallar med dålig ventilation kan riskera att 

få höga TVOC- samt PM-halter i luften (NIPH, 2006). Om luftprovmätningarna visar på höga 

halter luftföroreningshalter bör en adekvat ventilation i plåthallen säkerställas.  

Genomför hälsoundersökningar av spelare som nyttjar konstgräsplaner, då studier har uppmärk-

sammat att känsliga personer kan riskera att få allergiska besvär på grund av ackumulation av 

ämnen i skor när de spelar i inomhushallar (NIPH, 2006), tillsammans med egna undersökningar 

som visar på att aktiva har besvär vid spel på konstgräsplaner (SBR, EPDM) bör fördjupade stu-

dier genomföras inom området.   
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7 DISKUSSION 

 

Enkätsvaren om spelares eventuellt upplevda problem med spel på konstgräsplaner är intressant 

då de dels går emot litteraturens riskbedömningar, främst för aktivitet i inomhushallar. Stor risk 

för klåda på hela kroppen, ögonirritation samt yrsel tycks föreligga för ungdomsspelare. Vuxna 

spelare tycks inte utnyttja hallen i samma grad som ungdomar vilket troligen gör dem mindre 

utsatta. Osäkerheten som litteraturen på området visar när risk beräknas fram och inga komplet-

terande undersökningar utförs tycks visa sig här. Undersökningen som utfördes under arbetets 

gång kan därmed ses som ett komplement till övrig litteratur inom området. Dock har inga egna 

luftmätningar utförts i den s.k. Plåthallen, vilket då kan visa på högre halter av ämnen och frakt-

ioner än vad litteraturen inom området gör.   

För konstgräsplaner utomhus tycks risken vara lägre för eventuella besvär hos de aktiva, majori-

teten av de svarande i enkäten samt litteraturens resultat visar på små eller inga risker. Trots det 

finns det aktiva, både vuxna och ungdomar som upplever problem, främst klåda, vid spel på SBR-

granulat, vilket kan vara en indikator på att annat granulat bör väljas vid nyanläggning av konst-

gräsplan eller vid påfyllning av granulat. Detta gäller även för EPDM-granulat i inomhusmiljö. 

Gällande de barn som spelade fotboll iförda endast strumpor blir troligtvis exponering långvarig 

för ämnen från granulaten vilket eventuellt kan öka risken för framtida problem med allergier för 

barnen. Av de kommuner som besvarade enkäten var det ingen som hade fått in några klagomål 

gällande upplevda besvär vid aktivitet på konstgräsplaner. En representant från en kommun har 

dock hört talas om problem med inomhusplaner.  Dock gör den låga svarsfrekvensen, som nämnts 

ovan att resultaten blir osäkra och beror troligtvis på ointresse då upplevda problem med konst-

gräsplaner anses små eller på tidsbrist hos respondenterna.  

Intressant att notera är att en av respondenterna till den enkät som skickades ut till fotbollsspelare 

och som uppgav att denna var pollenallergiker, kände större besvär av pollen vid spel på en konst-

gräsplan än på andra fotbollsplaner, även av naturgräs. Vad detta kan bero på är för tillfället osä-

kert. Det kan ha att göra med att konstgräs ackumulerar en större mängder pollen mellan sina 

gräsfibrer då det är vindstilla mellan dessa och att det vid ett senare tillfälle vid aktivitet, exem-

pelvis fotbollsträning/-match rörs upp i höga koncentrationer. (Schlyter, 2014) 

Vid platsbesök på konstgräsplanerna så hade samtliga konstgräsplaner granulat som låg på sidan 

av planen, antingen på hårdgjord yta eller på gräs-/grusunderlag. Detta främst beroende på att det 

vid vissa skötselåtgärder (främst snöplogning) på planerna samlas upp granulat på planernas si-

dor. Platsbristen vid många fotbollsplaner leder till att snövallarna inte kan göras av med på någon 

annat sätt (Västerås stad, 2014d). Då granulat även påvisades på ett djup ner till 10 cm, visar det 

på att arbetsmetoden att exempelvis ploga upp snö på sidan av planerna har pågått under en längre 

tid. I en av de intervjuade kommarna där granulat hade hamnat i högar utanför en konstgräsplan 

så har sanering av marken utförts, ca 3.5 ton granulat blandat med grus och jord togs bort och 

skickades för destruktion. Värt att notera är att avfallsföretaget först inte visste hur de skulle be-

handla granulatet, vilket tyder på att företeelsen av att destruera konstgräsplaner är relativt ny och 

att rutiner, riktlinjer och praxis inom området är bristfällig.  
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Troligtvis ligger det än mer granulat i marken kring många konstgräsplaner då det vanligtvis för-

svinner 5-10% av den totala mängden granulat från planerna varje år. En stor del av detta tar även 

spelarna med sig genom att granulat fastnar i kläder och skor, vilket bekräftas av samtliga respon-

denter som spelade fotboll.  Denna spridning ger upphov till betydande mängder granulat som 

sprids diffust i miljön då vissa spelare endast sopar ut granulaten ut på gatan eller tomten. Dock 

går troligtvis huvuddelen till förbränning då många slänger granulaten i hushållsavfallet.   

Gällande granulatens eventuella påverkan på dagvattensystemet så tycks något sådan inte före-

ligga, rent funktionsmässigt, varken i Västerås eller i andra tillfrågade kommuner. Dock råder det 

osäkerhet kring huruvida dagvattnet kan utgöra någon risk för recipienter, då lakvattnet från pla-

nerna som rinner ner i dagvattnet troligtvis innehåller höga halter av zink som i provtagningsre-

sultat från litteraturen överskrider svenska föreslagna riktvärden för dagvatten. Gällande dagvatt-

net från konstgräsplanerna så är det inte helt klarlagt hur och vart vattnet leds eftersom kartorna 

över dagvattenledningarna inte visar aktuella områden i detalj. Oklarheten i dagvattennätens 

sträckningar kan utgöra ett större problem, då identifieringen av föroreningskällor, utöver konst-

gräsplaner, blir försvårad.  

Som en av ovan nämnda åtgärder rekommenderades ett lokalt omhändertagande av dagvatten, 

LOD. Som alternativ till LOD har det på en nyanlagd konstgräsplan i Stenungssunds kommun, 

förutom att planen har organiskt ifyllnadsmaterial, även anlagts en reningsanläggning för lak-

/dagvattnet från planen innan det släpps ut i en närbelägen bäck. (Byggnyheter, 2014) 

Gällande jämförelse av uppmätta halter av ämnen i luft/vatten/granulat från litteraturen med 

svenska begränsningsvärden blir det en indikation på hur situationen kan se ut i Västerås. Dock 

kan jämförelsevärden samt litteraturens riskbedömningar värdera riskerna fel. Då flera kemikalier 

samverkar kan de både förstärka och försvaga varandra, i och med den så kallade cocktaileffekten 

(Backhaus, et al., 2010). I och med detta är det svårt att säkert bestämma en risk för människors 

hälsa och miljön eller besluta om ett gränsvärde för ämnen, då variationsmöjligheten är så pass 

stor. Just osäkerheten i vissa miljö- och hälsofrågor har under historien lett fram till ibland för 

sena och inte tillräckligt kraftfulla åtgärder för att förhindra negativa konsekvenser. Som exempel 

kan PCB nämnas som redan tidigt visade sig ha allvarliga bieffekter, men där det tog nästan 100 

år innan beslut om kraftfullare restriktioner kring användningen togs (EEA, 2001). Försiktighets-

principen är ett sätt för forskare och beslutsfattare att förhålla sig till företeelser för att förhindra 

att liknande händelser sker igen och som idag ligger till grund för många internationella avtal och 

fördrag. Det är ett viktigt verktyg för att förhindra att dessa långtgående negativa effekter och 

kostnader inte ska kunna ske igen (IBID). Det finns även exempel på när staten har intagit en allt 

för stor försiktighet vilket har lett till onödigt stora åtgärder och kostnader (EEA, 2013). Det är 

en svår balansgång, men med hjälp av riskbedömningar, som exempelvis har presenteras i detta 

examensarbete, samt lärdomar av historien, kan risker skattas på ett tidigt stadium och större ka-

tastrofer och problem, likt PCB, eller onödigt stora åtgärder kan därmed undvikas. (EEA, 2001)  

Dock finns det fortfarande osäkerheter kring användningen av konstgräsplaner som inte är or-

dentligt värderade. Exempelvis de potentiella risker som uppmärksammats i och med att respon-

denter upplever besvär i form av bland annat klåda på kroppen samt andra risker med konstgräs-

planer som för tillfället är dåligt undersökta, såsom mikroplaster i konstgräsplaner  (HaV, 2013) 
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som kan följa med i dagvattnet ut i recipient, vilket är en fråga som har börjar uppmärksammas i 

Sverige (Göteborg stad, 2012). Det har visat sig att mikro- och nanoplaster tas upp  (Wegner, et 

al., 2012) och ger effekter på cellnivå i blåmusslor  (von Moos, et al., 2012) och troligtvis även 

ger effekter på alla marina organismer (Ivar do Sul & Costa, 2014; Reisser, et al., 2013).  

De allmänna hänsynsreglerna i Miljöbalkens (1998:808) kap 2.  är  ett något trubbigt verktyg för 

att avgöra om människors hälsa eller miljön skadas.  I kapitlet återfinns den ovan nämnda försik-

tighetsprincipen (3§), som slår fast att just genom att vidta begränsningar och försiktighetsmått 

så ska olägenhet för människors hälsa och miljön undvikas och förebyggas. Enligt 26 kap. 19§ 

MB så är det verksamhetsutövaren eller den som vidtas åtgärden som ska se till att undvika samt 

förebygga olägenheter för människors hälsa eller påverkan på miljön. Dock anser en av de inter-

vjuade kommunerna att tydligare riktlinjer från myndigheterna gällande miljö- och hälsoaspekter 

med konstgräsplaner bör tas fram vilket både skulle underlätta i upphandlingen av konstgräspla-

ner och sätta press på leverantörerna av konstgräs så att tar ett större ansvar. Nu upplevs det som 

att det är leverantörerna som får bestämma och då blir miljö- och hälsofrågorna nedprioriterade. 

(Anonym kommun 2, 2014) 

Gällande den refererade litteraturen i litteraturstudien består den till stor del av myndighets- och 

konsultrapporter. Vilket kan anses utgöra en svaghet då granskning av metoder och resultat inte 

har utförts. Litteraturen inom områden är än så länge begränsad.  

Västerås stad har vid upphandling av konstgräsplaner ställt krav på att innehållet i konstgräspla-

nerna som beställs inte ska innehålla ämnen som är skadliga för människors hälsa och miljön. I 

bilaga 5 finns det skrivet i en av kravspecifikationerna för upphandling av ny konstgräsplan att 

det skulle utföras laktester av REPDM-granulat. Dessa tester lakades utfördes enligt Naturvårds-

verkets föreskrifter och det lakade ur endast små mängder ämnen från granulatet. Dock var urlak-

ningsvätskans pH högt 7.2 – 7.9, vilket möjligtvis kan ha påverkat resultatet av lakbarheten för 

zink negativt, då låga pH tycks höja lakbarheten för zink i granulat (Verschoor, 2007). Den dyra 

avfallsbehandlingen av konstgräsplaner tycks gynna prioriteringsordningen för avfall enligt EU-

avfallsdirektiv, då gamla konstgräsplaner återanvänds istället för att gå som avfallsfraktion. Dock 

kan rutinerna kring planskötseln, plogning m.m. hållas uppdaterade för personal som utför arbets-

uppgifter av detta slag.  

Slutligen gällande anskaffningen av granulat till konstgräsplaner är det en komplex fråga. Litte-

raturen visar på både för- och nackdelar med olika sorters granulat. Genom att välja ett granulat 

med liten lokal miljö- och hälsopåverkan, kan de få större globala effekter, exempelvis med långa 

transporter som då ger upphov till utsläpp av koldioxid samt att avfallshierarkin åsidosätts när 

jungfruliga material används.   
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8 SLUTSATS 

Ger konstgräsplaner upphov till miljöproblem för användare? 

I inomhushallen med EPDM-granulat upplever aktiva ungdomar besvär såsom klåda och yrsel 

vid spel i denna. För utomhusplaner uppger majoriteten av respondenterna som spelar fotboll, att 

de inte upplever några problem vid spel på dessa, varken på EPDM eller SBR.  De som uppger 

att de har problem får det på SBR-granulat och får då främst besvär i form av klåda på benen.   

Ger konstgräsplaner upphov till miljöproblem för omgivande miljö (inklusive vatten)? 

Spridningen av granulat utanför planen är stor vid flertalet av konstgräsplanerna, även i och vid 

dagvattenbrunnar. Granulat återfinns även på ett djup ner till ca 10 cm i jorden på sidan av en 

konstgräsplan. Det råder oklarhet vart dagvattnet från majoriteten av konstgräsplanerna leds ut. 

Troligtvis förs dagvattnet till mindre bäckar, Svartån och Mälaren.  

Hur hanteras uttjänta konstgräsplaner?  

Både i Norge och i Västerås återanvänds konstgräsplanerna och läggs ut på andra ytor, såsom 

gamla grusplaner eller spontanytor. Skälet till denna lösning i Västerås är för att det för nuvarande 

är dyrt att göra sig av med konstgräsplanerna samt det stora intresset från många föreningar att 

skaffa konstgräs till sina aktiviteter. När planerna anses helt uttjänta, klassas de troligtvis som 

brännbart avfall och går därmed till förbränning för att energiåtervinnas.   
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9 TACKORD 

Jag vill rikta ett stort tack till mina handledare på Västerås stads miljö- och hälsoskyddsförvalt-

ning, Anna Karlsson och Caroline Söderlund, som både har bistått med råd och stöd samt kommit 

med idén till examensarbetet. Vidare vill jag även tacka min handledare på Stockholms universitet 

Peter Schlyter, representanter från Mälarenergi, Västerås stads Teknik- och idrottsförvaltning 

samt Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltning som har bistått med både information och kunskap i 

ämnet, samt alla de företag, kommuner, klubbar och spelare som har tagit sig tid att besvara frågor 

angående konstgräsplaner.  

 

  



Gustav Wredh 

46 

11 LITTERATURFÖRTECKNING 

Alongi Skenhall, S., Hallberg, L. & Rydberg, T., 2012. Livscykelanalys på återvinning av däck - 

Jämförelser mellan däckmaterial och alternativa material i konstgräsplaner, dräneringslager 

och ridbanor., Stockholm: IVL, Svenska Miljöinstitutet. 

Applichem, 2013. Säkerhetsdatablad - naftalen, u.o.: Applichem. 

Axelsson, U., Ribbenhed, M. & Strömberg, A., 2008. Miljömålsstyrd tillsyn - Miljökvalitetsmål, 

miljölagstiftning och företagens frivilliga miljöarbete i samverkan, Stockholm: IVL - Svenska 

miljöinstitutet. 

Backhaus, T., Blanck, H. & Faust, M., 2010. Hazard and risk assessment of chemical mixtures 

under REACH - State of the art, gaps and options for improvement, Sundbyberg: KEMI. 

Bocca, B. o.a., 2009. Metals contained and leached from rubber granulates used in synthetic turf 

areas. Science of the total environment, Volym 407, pp. 2183-2190. 

CalEPA, 2007. Evaluation of health effects of recycled waste tires in playground and track 

products, Sacramento, CA: Office of Environmental Health Hazard Assessment. 

Cheng, H., Hu, Y. & Reinhard, M., 2014. Environmental and health impacts of artificial turf: A 

review. Environmental science & technology, 48(3), pp. 2114-2129. 

Cheng, H. & Reinhard, M., 2010. Field, pilot, and laboratory studies for the assessment of 

water quality impacts of artificial turf, San Jose: Santa Clara Valley Water District. 

Connecticut Department of Environmental Prot, 2010. Artificial turf study - Leachate and 

stormwater characteristics, Connecticut: Connecticut Department of Environmental Prot. 

Department of Resources Recycling and Recovery, 2010. Safety study of artificial turf 

containing crumb rubber infill made from recycled tires: Measurements of chemicals and 

particulates in the air, bacteria in the turf, and skin abrasions caused by contact with the 

surface, Sacramento, CA: Department of Resources Recycling and Recovery. 

Duslo, 2011. GPS Safe Summary , u.o.: Duslo. 

Dye, C., Bjerke, A. & Schmidbauer, N., 2006. Measurement of air pollution in indoor artificial 

turf halls, Oslo: Norwegian Institute for Air Research (NILU). 

EEA, 2001. Late lessons from early warnings:the precautionary principle 1896–2000, 

Köpenhamn: European Environment Agency. 

EEA, 2013. Late lessons from early warnings:science, precaution, innovation, Köpenhamn: 

European Environment Agency. 

Ekologgruppen, 2013. Miljöbelastning vid anläggning och drift av fotbollsplan med naturgräs 

eller konstgräs, Landskrona: Fritids- och kulturförvaltningen Landskrona kommun. 

EPA, 2003. Toxicological review of methyl ethyl ketone, Washington, DC: EPA. 

EPA, 2009. A scoping-level field monitoring study of synthetic turf fields and playgrounds, 

Washington, DC: EPA. 



Miljö- och hälsorisker med konstgräsplaner 

47 

EPA, u.d. The use of recycled tire materials on playgrounds & artificial turf fields, u.o.: EPA. 

Garbert, K., 2012. EPDM-gummigranulat - som material, egenskaper och möjligheter, Uppsala: 

SLU 

Ginsberg, G. o.a., 2011. Human Health Risk Assessment of Synthetic Turf Fields. Journal of 

Toxicology and Environmental Health, 74(17), pp. 1150-1174. 

Göteborg stad, 2012. Miljörapport 2012 - En beskrivning i miljötillståndet i Göteborg, 

Göteborg: Göteborg stad. 

Hedermo, L., 2010. Konstgräsplaner - Miljö- och hälsoaspekter, Västerås: Mälardalens 

högskola. 

HHS, 1988. Occupational safty and health guideline for carbon black, Washington, D.C.: U.S. 

Department of Health & Human Services. 

Hofstra, U., 2007. Environmental and health risks of rubber infill - Rubber crumb from car 

tyres as infill on synthetic turf. [Online]  

Available at: 

http://www.turftrackandcourt.com/pdf/Summary%20Environmental%20and%20health%20risks

%20of%20rubber%20infill%2010-01-2007.pdf 

[Använd 26 mars 2014]. 

Hofstra, U., 2008. Follow- up study of the environmental aspects of rubber infill. 

Höst, M., Regnell, B. & Runeson, P., 2006. Att genomföra examensarbete. 6 red. Lund: 

Studentlitteratur. 

IARC, 1994. Isoprene, Lyon: IARC. 

Instituto de Biomechanica de Valencia (IBV), 2006. Study of Incidence of Recycled Rubber 

from Tyres in Environment and Human Health. [Online]  

Available at: 

http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDEQFjAA&url

=http%3A%2F%2Fwww.isss-

sportsurfacescience.org%2Fdownloads%2Fdocuments%2FMUW7LMT0WH_IBV.pdf&ei=vK

gyU7XZIeim4AS7kYCwCg&usg=AFQjCNEMaS4lv13w7PtEHLwz-

dyEM4GUuA&sig2=1byeZBUazS267j 

[Använd 26 mars 2014]. 

Ivar do Sul, J. A. & Costa, M. F., 2014. The present and future of microplastic pollution in the 

marine environment. Environmental pollution, Volym 185, pp. 50740-550. 

J.C. Broderick & Associates, Inc, 2007a. Ambient air sampling for PAHs, Schreiber High 

School football field. [Online]  

Available at: http://www.ci.wellesley.ma.us/Pages/FOV1-

0002EDDB/Air%20Sample%20Report%20Port%20%20Washington%20%282%29.pdf 

[Använd 26 mars 2014]. 



Gustav Wredh 

48 

J.C. Broderick & Associates, Inc, 2007b. Ambient Air Sampling for PAHs, Comsewogue High 

School Football Field. [Online]  

Available at: http://www.ci.wellesley.ma.us/Pages/FOV1-

0002EDDB/Air%20Sample%20Report%20Rubber%20Comsewogue.pdf 

[Använd 26 mars 2014]. 

Johns, D., 2008. Initial evaluation of potential human health risks associated with playing on 

synthetic turf, Seattle, WA: Windward Environmental LLC. 

KEMI, 2006. Konstgräs ur ett kemikalieperspektiv - en lägesrapport, Sundbyberg: KEMI. 

Klima- og forurensningsdirektoratet, 2012a. Omfanget av bruken, bruksområder og framtidig 

bruk av gummigranulat basert på bilddekk och ny gummigranulat, Oslo: Klima- og 

forurensningsdirektoratet. 

Klima- og forurensningsdirektoratet, 2012b. Innehold og spredning av miljøgifter fra produkter 

framstilt av gummigranulat, Oslo: klima- og forurensningsdirektoratet. 

Klima- og forurensningdirektoratet, 2012c. Avfallsbehandling av gummigranulat, Oslo: Klima- 

og forurensningdirektoratet. 

Lerda, D., 2010. Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) factsheet, Geel: European 

commission joint research centre, institute for reference materials and measurements. 

Lst Stockholms län, 2013. Miljö- och hälsoeffekter, Stockholm: Länsstyrelsen Stockholms län. 

Mattina, M., Isleyen, M., Berger, W. & Ozdemir, S., 2007. Examination of crumb rubber 

produces from recyckled tires, New Haven, Connecticut: Department of Analytical Chemistry 

Miljödepartementet, 1997. prop. 1997/98:145. Stockholm: Miljödepartementet. 

Milone & MacBroom, 2008. Environmental effects of synthetic turf athletics fields, Chesshire, 

Connecticut: Milone & MacBroom. 

Moretto, R., 2007. Environmental and health assessment of the use of elastomer granulates 

(virgin and from used tyres) as infill in third-generation synthetic turf field, Villeurbanne 

Cedex: Environmental Assessment of Waste, Materials and Polluted Soils (EEDMS). 

Naturvårdsverket, 2008. Förslag till gränsvärden för särskilda förorenande ämnen - Stöd till 

vattenmyndigheterna vid statusklassificering och fastställande av MKN, Stockholm: 

Naturvårdsverket. 

Naturvårdsverket, 2009a. Riktvärden för förorenad mark - Modellbeskrivning och vägledning, 

Stockholm: Naturvårdsverket. 

Naturvårdsverket, 2009b. Riskbedömning av förorenade områden - En vägledning från 

förenklad till fördjupad riskbedömning, Stockholm: Naturvårdsverket. 

Naturvårdsverket, 2013. Miljöanpassde inköp - Verktyg för att nå de nationella 

miljökvalitetsmålen, rapport 6591, Stockholm: Naturvårdsverket. 

New York State Department of Environmental Conservation, New York State Department of 

Health, 2009. An assessment of chemical leaching, releases to air and temperature at crumb-



Miljö- och hälsorisker med konstgräsplaner 

49 

rubber infilled synthetic fields, New York: New York State Department ofEnvironmental 

Conservation ; New York State Department of Health. 

Nilsson, N., Malmgren-Hansen, B. & Sognstrup Thomsen, U., 2008. Mapping, emissions and 

environmental and health assessment of chemical substances in artificial turf, Köpenhamn: The 

Danish Technological Institute. 

NIPH, 2006. Synthetic turf pitches – an assessment of health risks for football players, Oslo: 

Norwegian Institute of Public Health and the Radium Hospital. 

NITE, u.d. Summary of initial risk assessment report - Cyclohexylamine, Tokyo: National 

Institute of Technology and Evaluation. 

NY DEC ; Department of Health, 2009. An assessment of chemical leaching, releases to air and 

temperature at crumb-rubber infilled synthetic fields, New York: NY DEC ; Department of 

Health. 

Pavilonis, B., Weisel, C., Buckley, B. & Lioy, P., 2014. Bioaccessibility and risk of exposure to 

metals and SVOCs in artificial turf field fill materials and fibers. Risk analysis, 34(1), pp. 44-55. 

Persson, P. O., 2005. Kompendium i miljöskydd Bokdel 2: Miljöskyddsteknik - Strategier och 

teknik för ett hållbart miljöskydd. 7 red. Stockholm: Industriell ekologi, KTH 

Plesser, T. S. & Lund, O. J., 2004. Potential health and environmental effects linked to artificial 

turf systems - final report, Oslo: BYGGFORSK- Norwegian Building Research Institute. 

Reisser, J. o.a., 2013. Marine plastic pollution in waters around Australia: characteristics, 

concentrations, and pathways. PLoS ONE , 8(11). 

Riktvärdesgruppen, 2009. Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp, Stockholm: 

Regionplane- och trafikkontoret, Stockholms läns landsting. 

Ruffino, B., Fiore, S. & Chiara Zanetti, M., 2013. Environmental–sanitary risk analysis 

procedure applied to artificial turf sports fields. Environmental Science and Pollution Research, 

20(7), pp. 4980-4992. 

Schiliro, T. o.a., 2013. Artificial turf football fields: Environmental and mutagenicity 

assessment. ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY, 

64(1), pp. 1-11. 

Svff, 2013. Inventering av konstgräsplaner, fotbollshallar och Kulan-anläggningar i Sverige, 

Solna: Svff. 

Svff, u.d. SvFF:s råd för skötsel och underhåll av konstgräsplaner, Solna: Svff. 

TRC, 2008. A review of the potential health and safety risk from synthetic turf fields containing 

crumb rubber infill, New York: New York City Department of Health and Mental Hygiene. 

TRC, 2009. Air quality survey of synthetic turf fields containing crumb rubber infill, New York: 

New York City Department of Health and Mental Hygiene. 

Wegner, A. o.a., 2012. Effects of nanopolystyrene on the feeding behavior of the blue mussel 

(Mytilus edulis l.).. Environmental Toxicology and Chemistry, 31(11), p. 490–2497. 



Gustav Wredh 

50 

Van Rooij, J. & Jongeneelen, F., 2010. Hydroxypyrene in urine of football players after playing 

on artificial sports fields with tire crumb infill. International Archives of Occupational and 

Environmental Health, 83(1), pp. 105-110. 

Verschoor, A., 2007. Leaching of zinc from rubber infill on artificial turf (football pitches), 

RIVM report 601774001, Bilthoven: Ministry of Housing, Spatial Planning and the 

Environment. 

von Moos, N., Burkhardt-Holm, P. & Köhler, A., 2012. Uptake and effects of microplastics on 

cells and tissue of the blue mussel Mytilus edulis L. after an experimental exposure. 

Environmental science & technology, 46(20), p. 11327−11335. 

Västerås stad, 2012. Västerås stads vattenplan 2012-2021, Västerås: Västerås stad. 

Webbsidor 

Arbetsmiljöverket, u.d. Handlingsplan för att hantera sjuka-hus-problem. [Online]  

Available at: http://www.av.se/teman/sjuka_hus/Startintro_sjukahus.aspx 

[Använd 18 april 2014]. 

Byggnyheter, 2014. Certifiering av konstgräsplaner underlättar upphandlingar. [Online]  

Available at: http://www.byggnyheter.se/2014/04/certifiering-av-konstgr-splaner-underl-ttar-

upphandlingar 

[Använd 6 maj 2014]. 

Chiesa, L., 2013. Thermoplastic elastomer. [Online]  

Available at: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chips_TPU_con_eurocent.jpg 

[Använd 5 april 2014]. 

EPA, 2011. Benzo(a)pyrene. [Online]  

Available at: http://www.epa.gov/pbt/pubs/benzo.htm 

[Använd 8 april 2014]. 

EPA, 2000a. Ethyl chloride (Chloroethane). [Online]  

Available at: http://www.epa.gov/ttn/atw/hlthef/chloroet.html 

[Använd 7 april 2014]. 

EPA, 2000b. Methyl Isobutyl Ketone. [Online]  

Available at: http://www.epa.gov/ttn/atw/hlthef/methyl-k.html 

[Använd 7 april 2014]. 

Gårda Johan, u.d. Geo infill pro. [Online]  

Available at: http://www.konstgras.se/Produkter__1053.html/katId/150302/lid/150311 

[Använd 6 maj 2014]. 

HaV, 2013. Unilever to remove plastic microbeads from products. [Online]  

Available at: https://www.havochvatten.se/en/swam/our-organization/press-and-media/press-

releases/press-releases/2013-12-03-unilever-to-remove-plastic-microbeads-from-products.html 

[Använd 28 maj 2014]. 



Miljö- och hälsorisker med konstgräsplaner 

51 

Innipowerflex, u.d. Luftföroreningar. [Online]  

Available at: http://www.innipowerflex.com/luftfor.htm 

[Använd 18 april 2014]. 

Karolinska institutet, 2014a. Flyktiga organiska ämnen. [Online]  

Available at: http://ki.se/imm/flyktiga-organiska-amnen-voc 

[Använd 18 april 2014]. 

Karolinska Institutet, 2014b. Mangan. [Online]  

Available at: http://ki.se/imm/mangan 

[Använd 8 april 2014]. 

Karolinska Institutet, u.d. Gummiallergier i arbetslivet. [Online]  

Available at: http://www.folkhalsoguiden.se/upload/Arbetsliv/Arbetsliv%20-

%20infomaterial/Gummiallergier%20i%20arbetslivet%202011.pdf 

[Använd 8 april 2014]. 

KEMI, 2011a. Polycykliska aromatiska kolväten (PAH). [Online]  

Available at: http://www.kemi.se/sv/Innehall/Fragor-i-fokus/Polycykliska-aromatiska-kolvaten-

PAH/ 

[Använd 10 april 2013]. 

KEMI, 2011b. Flamskyddsmedel. [Online]  

Available at: http://www.kemi.se/sv/Innehall/Fragor-i-fokus/Flamskyddsmedel/ 

[Använd 8 april 2014]. 

KEMI, 2012a. Hjälp att prioritera. [Online]  

Available at: http://www2.kemi.se/templates/PRIOframes____4045.aspx 

[Använd 16 april 2014]. 

KEMI, 2012b. Prioriteringsnivåer. [Online]  

Available at: http://www2.kemi.se/templates/PRIOframes____4045.aspx 

[Använd 2 maj 2014]. 

KEMI, u.d. Giftfri miljö. [Online]  

Available at: http://www.kemi.se/Start/Giftfri-miljo/ 

[Använd 02 maj 2014]. 

Lenntech, u.d. Barium - Ba. [Online]  

Available at: http://www.lenntech.com/periodic/elements/ba.htm 

[Använd 8 april 2014]. 

Lst Örebro län, u.d. Kemikaliers egenskaper. [Online]  

Available at: http://www.lansstyrelsen.se/orebro/sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-

miljopaverkan/fororenade-omraden/miljo-och-

halsoeffekter/Pages/Kemikaliers_egenskaper.aspx 

[Använd 8 april 2014]. 

Miljömål, 2014a . Miljömålssystemets historia. [Online]  

Available at: (http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/Miljomalssystemets-historia/ 

[Använd 5 april 2014a]. 



Gustav Wredh 

52 

Miljömål, 2014b. Giftfti miljö. [Online]  

Available at: http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/4-Giftfri-miljo/ 

[Använd 7 april 2014]. 

Naturvårdsverket, 2010. Nickel. [Online]  

Available at: http://utslappisiffror.naturvardsverket.se/Amnen/Tungmataller/Nickel/ 

[Använd 7 april 2014]. 

Pubchem, u.d. N-(1,3-dimethylbutyl)-N'-phenyl-1,4-phenylenediamine. [Online]  

Available at: http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=13101 

[Använd 8 april 2014]. 

Re-match, u.d. Miljöriktigt konstgräs. [Online]  

Available at: http://re-match.dk/gron-losning-se 

[Använd 17 april 2014]. 

Royal grass, u.d. Hållbart konstgräs. [Online]  

Available at: http://www.royalgrass-

konstgras.se/konstgraes/tillverkare_konstgras/hallbarhet_konstgras/ 

[Använd 17 april 2014]. 

Sportsbygg, u.d. Gummigranulat: Den slutliga spelkänslan. [Online]  

Available at: http://www.sportsbygg.se/pages.asp?r_id=2855&p_id=1332 

[Använd 17 april 2014]. 

Svff, u.d. Konstgräs och gummigranulat. [Online]  

Available at: http://fogis.se/anlaggningarenor/underlag/konstgras/gummigranulat/ 

[Använd 4 april 2014]. 

Västerås stad, 2014a. Om S:t Ilians skola. [Online]  

Available at: http://www1.vasteras.se/stiliansskola/om-skolan/om-skolan.shtml 

[Använd 28 april 2014]. 

Västerås stad, 2014b. Nybyggeskolan, årskurs 6-9. [Online]  

Available at: 

http://www.vasteras.se/forskolaskola/grundskolor/Sidor/nybyggeskolanarskurs69.aspx 

[Använd 28 april 2014]. 

Västerås stad, 2014c. Emausskolan. [Online]  

Available at: http://www1.vasteras.se/emausskolan/ 

[Använd 28 april 2014]. 

SLV, 2013. Bensen - frågor och svar. [Online]  

Available at: http://www.slv.se/sv/Fragor--svar/Fragor-och-svar/Saker-mat/Bensen---fragor-

och-svar-/ 

[Använd 8 april 2014]. 

Swedhandlings, u.d. Säkerhetsdatablad. [Online]  

Available at: http://www.swedhandling.com/pdf/Aceton.pdf 

[Använd 8 april 2014]. 



Miljö- och hälsorisker med konstgräsplaner 

53 

Otryckta källor  

Anonym kommun, 2014. Frågor angående rutiner, miljö- och hälsoaspekter med 

konstgräsplaner. [Intervju] (25 april 2014). 

Anonym kommun 2, 2014. Frågor angående rutiner, miljö- och hälsoaspekter med 

konstgräsplaner. [Intervju] (15 maj 2014). 

Fagersta kommun, U.-. o. f., 2014. Frågor angående rutiner, miljö- och hälsoaspekter med 

konstgräsplaner. [Intervju] (8 maj 2014). 

Konstgräsansvarig, 2014. Muntlig kommunikation om konstgräsplaner [Intervju] (8 maj 2014). 

Lag1u, 2014. Frågor angående eventuella besvär/irritationer vid spel på konstgräsplan 

[Intervju] (april 2014). 

Lag1v, 2014. Frågor angående eventuella besvär/irritationer vid spel på konstgräsplan 

[Intervju] (april 2014). 

Lag2v, 2014. Frågor angående eventuella besvär/irritationer vid spel på konstgräsplan 

[Intervju] (april 2014). 

Lag3v, 2014. Frågor angående eventuella besvär/irritationer vid spel på konstgräsplan 

[Intervju] (april 2014). 

Mälarenergi, 2014. Frågor angående konstgräsplanes påverkan på infrastruktur [Intervju] (11 

april 2014). 

SAKAB, 2014. Muntlig kommunnikation med representant från SAKAB [Intervju] (8 maj 2014). 

Sala kommun, K. o. F., 2014. Frågor angående rutiner, miljö- och hälsoaspekter med 

konstgräsplaner. [Intervju] (29 april 2014). 

Schlyter, P., 2014. Muntlig kommunukation om konstgräslpaners eventuella hälsoeffekter 

[Intervju] (mars 2014). 

Skolsköterska/läkare, 2014. Personlig kommunikation med skolsköterska/läkare angående 

upplevede problem hos elever vid spel och lek på konstgräs. [Intervju] (20 maj 2014). 

Solna stad, M., 2014. Frågor angående rutiner, miljö- och hälsoaspekter med konstgräsplaner 

[Intervju] (23 april 2014). 

Stenberg, J., 2014. Muntlig kommunnikation med representant från Ragn-Sells angående 

avfallsbehandling av konstgräsplaner [Intervju] (20 maj 2014). 

Strängnäs kommun, t. o. f., 2014. Frågor angående rutiner, miljö- och hälsoaspekter med 

konstgräsplaner [Intervju] (22 april 2014). 

Teknik- och idrottsförvaltningen, 2014. Dokument om stadens konstgräsplaner. Västerås: u.n. 

Västerås stad, 2014d. Muntlig kommunikation med idrottsstrateg om konstgräsplaner. Kultur-, 

idrotts- och fritidsförvaltningen Västerås stad. [Intervju] (13 maj 2014). 



Gustav Wredh 

54 

Västerås stad, 2014e. Muntlig kommunikation om konstgräsplaner. Teknik- och 

idrottsförvaltningen Västerås stad. [Intervju] (13 maj 2014). 

Lagar, förordningar och direktiv 

AFS 2011:18 

EU-direktivet om avfall och om upphävande av vissa direktiv (2008/98/EG) 

EU:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG)  

Förordning (2001:512) om deponering av avfall 

Luftkvalitetsförordning (2010:477) 

Miljöbalk (1998:808) 

Karta och flygbilder 

Lantmäteriet/Metria, 2014. Hitta.se. [Online]  

Available at: www.hitta.se 

[Använd 2014]. 

© Lantmäteriet, i2012/901. Digital maps from Lantmäteriet. [Online]  

Available at: https://maps.slu.se/get/ 

[Använd 2014]. 

 

 

 

 

 

 

  



Miljö- och hälsorisker med konstgräsplaner 

1 

Bilaga 1- Ämnen i granulat och dess miljö- och hälsoef-

fekter 

Tabell 25. Ämnen i bildäck, eventuell listning i PRIO samt deras miljö-/hälsoeffekter. 

Ämne PRIO-nivå Priokriterier Miljö-/ hälsoeffekter 

Aceton – – Anrikas ej näringskedjan, lättned-

brytbar. Upprepad exponering 

kan ge bestående skador på nerv-

system. Lever- och njurskador 

kan även uppstå. (Swedhandlings, 

u.d.) 

Anilin Prioriterat risk-

minskningsämne 

Hög kronisk giftighet, 

mutagena (kategori 3), 

allergiframkallande 

  

Arsenik Prioriterat risk-

minskningsämne 

Miljöfarlig, långtidsef-

fekter 

  

Barium (Vissa bariumföre-

ningar är riskminsk-

ningsämnen och ut-

fasningsämnen) 

– Vattenlösliga bariumföreningar 

kan vara skadliga för människor, 

stora mängder kan orsaka förlam-

ning och död. Mindre mängder 

kan orsaka andningssvårigheter, 

ökat blodtryck, ändrad hjärtrytm, 

magbesvär, muskelsvaghet, för-

ändringar i nervreflexer, svullnad 

i hjärna och lever, njure och hjärt-

skador. (Lenntech, u.d.) 

Bensen – – Vid inandning kan bensen orsaka 

leukemi. (SLV, 2013) 

Benso-

tiazol 
– – Bensotiazol är en nedbrytnings-

produkt från 2-merkaptobenzo-

tiazol, vilket är en accelerator vid 

däcktillverkningen. 2-merkapto-

benzotiazol är enligt KEMI:s pri-

olista ett prioriterat riskminsk-

ningsämne som är miljöfarligt, 

långtidseffekter samt är allergi-

framkallande. Själva bensotiazol i 

sig har ett konstaterat fall där det 

har orsakat allergisk effekt. (Nils-

son, et al., 2008) 

Bly Utfasningsämne CMR (kategori 1 och 

2), Reproduktionsstö-

rande, särskilt farliga 

metaller, miljöfarligt, 

långtidseffekter 

Är giftigt redan vid låga doser och 

ger skador på nervsystemet. Det 

är potentiellt bioackumulerbart. 

Kad-

mium 

Utfasningsämne  Särskilt farliga metal-

ler, miljöfarligt, lång-

tidseffekter 

Metallen har en mycket lång up-

pehållstid i mark och ytliga sedi-

ment vilket innebär bestående 

skador vid utsläpp. Kadmium kan 

orsaka en mängd störningar i mil-

jön såsom störd fortplantning, 

hämmad tillväxt mm. (Lst Örebro 

län, u.d.) 
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Kloretan – – Vid akut exponering för inand-

ning av kloretan: tillfällig yrsel, 

dåsighet m.m  

Kronisk exponering: darrningar, 

talsvårigheter, långsamma re-

flexer m.m.(EPA, 2000a) 

Krom – – Är giftigt för vattenlevande org-

anismer och varmblodiga djur. 

Särskilt farliga är sexvärda krom-

föreningar som är allergiframkal-

lande och dessutom cancerfram-

kallande vid inandning. Krom är 

potentiellt ackumulerbart. (Lst 

Örebro län, u.d.) 

Kobolt – – Är potentiellt ackumulerbart och 

mycket giftigt för vattenlevande 

organismer. (Lst Örebro län, u.d.) 

Koppar – – Är ett livsnödvändigt ämne som i 

högre halter är mycket giftigt för 

de flesta vattenlevande organ-

ismer. Även många marklevande 

organismer är känsliga. Koppar är 

potentiellt bioackumulerbart. (Lst 

Örebro län, u.d.) 

Kvick-

silver  

Utfasningsämne Särskilt farliga metal-

ler 

I organisk form (metylkvicksil-

ver) är ämnet mycket giftigt och 

anrikas lätt i inre organ. Kan 

bland annat ge skador på centrala 

nervsystemet. (Lst Örebro län, 

u.d.) 

Haloge-

nerade 

flam-

skydds-

medel 

    Ex. bromerade flamskyddsmedel. 

Då vissa flamskyddsmedel är per-

sistenta och bioackumulerbara 

kan de ansamlas i miljön och i 

vissa fall även vara hälsoskadliga.  

(KEMI, 2011b) 

Isoprene – – Isoprene är möjligen cancerogent 

för människor (Grupp 2B). 

(IARC, 1994) 

Latex – – Personer med atopi och benägen-

het för allergiska reaktioner har 

en ökad risk att utveckla latexal-

lergi. Vid kontakt med natur-

gummi uppstår klåda, rodnad och 

ibland tydliga nässelutslag. (Ka-

rolinska Institutet, u.d.) 

Mangan – – Vid hög exponering för mangan 

via luften eller maten påverkas 

nervsystemet.  (Karolinska Insti-

tutet, 2014) 

Metyl 

etyl ke-

ton 

– – Akut exponering: Irriterande för 

ögon, näsa, hals och påverkan på 

CNS. Akut toxiskt vid dermal ex-

ponering vid djurförsök. Kronisk 

exponering: Små effekter på bl.a. 

lever och njure vid inhalation. 

(EPA, 2003 
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Metyl 

isobutyl 

keton 

– – Akut exponering: Bl.a. irriterande 

för ögonen, huvudvärk och kräk-

ning. Kronisk exponering: Bl.a. 

huvudvärk, irriterande ögon och 

förstorad lever. EPA, 2000b) 

Naftalen – – Är irriterande på hur och slemhin-

nor. CMR-effekter klass 2. Är 

mycket giftig för fisk, vattenför-

oreningsklass 3. (Applichem, 

2013) 

Nickel – – Orsakar främst kontaktallergi. 

Nickel uppvisar långtidseffekter 

och är miljöfarligt. Vissa före-

ningar, till exempel nickel-

monoxid och nickeldioxid är can-

cerframkallande. (Naturvårdsver-

ket, 2010) 

Nylon – – – 

Pigment – –  Ex. carbon black: Innehåller bl.a. 

PAH:er som kan orsaka cancer 

hos människa. (HHS, 1988) 

PAH:er  – – Det finns 16 prioriterade PAH:er 

listade av EU (Lerda, 2010) där 

bland annat, Benzo(a)pyrene, är 

cancerframkallande. (EPA, 2011) 

Polyes-

ter 
– – – 

Rayon – – – 

Styren-

butadien 
– – – 

Triklore-

tylen 

Utfasningsämne CMR (kategori 1 och 

2), Cancerframkal-

lande Mutagena (kate-

gori 3) 

  

Zink – – För de flesta organismer är det en 

livsnödvändig metall. För vatten-

levande organismer kan den vara 

toxisk och den är potentiellt bio-

ackumulerbar. (Lst Örebro län, 

u.d.) 

Cyklohe

xylamin 
– – För tillfället lågprioriterad då 

ingen omedelbar oro anses före-

ligga för tillfället. (NITE, u.d.) 

Dicyclo

hexyla-

min 

Utfasningsämne Miljöfarlig, långtidsef-

fekter 
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2,4 -Di -

tert-bu-

tylfenol 

  Ecotoxikologisk data: 

2,6 -Di -tert-butylfenol (liknande 

substans) 

Invertebrater, (Daphnia magma), 

EC50, 48 h = 0.45 mg/l 

Invertebrater, (Gammarus fascia-

tus) EC50, 48 h = 0.6 mg/l 

Fenol – Invertebrater, (Daphnia 

magma) EC50, 48 h = 4.2-13 

mg/l. (Nilsson, et. al. 2008) 

Dibu-

tylftalat 

(DBP) 

Utfasningsämne CMR (kategori 1 och 

2), Reproduktionsstö-

rande 

  

Diiso-

butylfta-

lat 

(DIBP) 

Prioriterat risk-

minskningsämne 

CMR (kategori 1 och 

2), Reproduktionsstö-

rande 

  

N-(1,3-

dimetyl-

butyl-)-

N´-

Fenyl 

– – Kan orsaka kontaktallergi hos 

människa. (Pubchem, u.d.) 

 

Fenylen

diamin 

(6PPD) 

– – 6PPD är väldigt giftigt för vatten-

levande organismer. Kan orsaka 

kontaktallergi hos människa. 

(Duslo, 2011) 
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Bilaga 2 - Uppmätta koncentrationer av ämnen från gra-

nulat 

Tabell 26. Koncentrationer av ämnen i luften vid konstgräsplaner inomhus, utomhus samt i labb, μg/m3 3 

 

                                                      

3 Endast de högsta värdena är redovisade 
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Tabell 27. Mängden av metaller i granulat, mg/kg, 
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Tabell 28. Mängden av organiska ämnen i granulat, mg/kg 
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Tabell 29. Redovisning av 16 PAH:er enskilda koncentrationer i granulat, mg/kg 

Referens (Plesser & Lund, 2004) 

Material Däckgranulat 1 Däckgranulat 

2 

Däckgranulat 

3 

EPDM 

PAH-L4     

Naftalen+ 0.4 0.32 0.72 0.19 

Acenaften  <0.2 <0.2 0.32 <0.8 

Acenaftylen 0.6 0.79 1.0 <0.8 

PAH-M5     

Fluoren 0.4 0.55 0.68 <0.8 

Fenantren 4.8 5.9 5.8 0.43 

Antracen* 0.6 0.55 0.76 <0.8 

Fluoranten 7.8 11 11 0.12 

Pyren 23 37 34 0.16 

PAH6-H     

Bens(a)antracen* 1.4 1.9 1.8 <0.8 

Krysen* 2.2 2.2 4.2 <0.8 

Bens(b)fluoranten* 2.2 3.5 3.9 <0.8 

Bens(k)fluoranten* 0.4 0.55 1.5 <0.8 

Bens(a)pyren* 2.4 3.1 3 0.12 

Dibens(ah)antracen <0.4 <0.2 0.44 <0.8 

Benso(ghi)perylen  3.4 5.8 5.1 <0.8 

Indeno(123cd)pyren 0.8 0.95 1.4 <0.8 

 

  

                                                      

4 PAH-L Polycykliska aromatiska kolväten med låg molekylvikt 
5 PAH-M Polycykliska aromatiska kolväten med medelhög molekylvikt 
6 PAH-H Polycykliska aromatiska kolväten med hög molekylvikt 
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Tabell 30. Urlakning av metaller från granulat, μg/l 
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Tabell 31. Utlakning organiska ämnen från granulat, μg/l 
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Bilaga 3 - Sammanfattning av litteratur gällande bedöm-

ning av konstgräsplaners miljö- och hälsorisker  

Inhalation  

Synthetic Turf Pitches – an assessment of health risks for football players 

I en norsk studie från 2006 undersöktes fyra inomhushallar vilka innehöll både en fyllning av 

bildäcksgranulat samt EPDM-granulat. Studien utgick från fyra olika exponeringsscenarier där 

vuxna, juniorer, äldre barn och barn tränar eller spelar match i hallarna.  Halterna av TVOC som 

uppmättes var mellan 150 och 716 μg/m3 (obehag uppstår oftast vid halter högre än 100-200 

μg/m3). Det konstateras att halterna härrörde från gummigranulaten. Hallen med EPDM-granu-

lat hade så pass mycket lägre koncentration av TVOC (150 μg/m3) så att den inte var med i efter-

följande riskbedömning. Hallarna med SBR-gummi hade TVOC-halter på maxhalter mellan 290 

respektive 716 μg/m3. Det utfördes även mätningar av koncentrationer av enskilda VOC i hal-

larna. I efterföljande hälsoriskbedömning kom studien fram till att det inte förelåg någon fara för 

koncentrationerna av VOC i hallarna. Gällande bedömningen av TVOC ansågs halterna inte ut-

göra någon hälsofara, dock kan känsliga individer störas av lukter som härrör från granulaten.  

För ämnen som kan orsaka allergi var dessa i så pass låga koncentrationer att de inte skulle utgöra 

någon fara, dock kan ämnen ackumuleras i skorna som används och därmed komma upp i högre 

halter.   

Även PM 10 och PM 2.5 mättes och fick då koncentrationer på mellan 31-40 μg/m3 respektive 

mellan 10-19 μg/m3, vilket till stor del bestod av damm från gummit. Vanliga halter av PM10 i ex. 

hem och skolor är 20 μg/m3.  Även PAH, ftalater och PCB mättes, dock var de uppmätta halterna 

så låga att det inte förelåg någon risk för människors hälsa. (NIPH, 2006) 

Measurement of air pollution in indoor artificial turf halls 

I rapporten studeras tre stycken inomhushallar. Två av hallarna hade SBR-granulat, en var nylagd 

och en var ett år gammal. Den tredje hallen hade gummiifyllnadsmaterial av termoplastisk 

elastomer. I hallarna utfördes mätningar av PM-fraktioner, PAH och VOC. Studien visade att 

hallarna med SBR-gummi hade högre uppmätta luftföroreningshalter(bl.a. TVOC) än hallen med 

termoplast, även PM2.5 och PM10 halterna var högre och är nära att överskrida norska rekommen-

dationer på 20 μg/m3. I analyser visade det sig att dammet bland annat innehöll PAH, SVOC, 

bensotiazol och aromatiska aminer. Dock är innehållet i gummit av termoplast bristfälligt under-

sökt och fler studier måste därmed genomföras för att identifiera fler komponenter i detta granulat. 

(Dye, et al., 2006) 

Potential health and environmental effects linked to artificial turf systems - final report 

Studien undersökte ett antal gummigranulat, både i form av SBR samt EPDM. I undersökningen 

genomfördes en förgasning av granulaten och i denna uppmättes både Alkylerade bensener och 
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klorerade ämnen (triklormetan och cis-1,2-dikloreten) från både SBR- och EPDM-granulat. Över-

lag så avger EPDM-granulatet lägre halter av VOC i luften än SBR-granulaten. Dock ingick det 

inte i studien att mäta koncentrationerna av VOC ovanför en riktig konstgräsplan, inte heller ut-

fördes någon hälsoriskbedömning.  (Plesser & Lund, 2004) 

Air quality survey of synthetic turf fields containing crumb rubber infill 

Studien undersökte två stycken konstgräsplaner utomhus innehållande SBR-granulat. Förekoms-

ten av 18 stycken SVOC (PAH:er och bensotiazoler), 69 stycken VOC, 10  stycken metaller samt 

koncentrationen av PM2.5 mättes genom att placera ut mätinstrument i höjd med barns andnings-

zon. Mätningarna visade på att de parametrar som direkt kunde härledas till konstgräsplanerna 

var tre stycken VOC och av dessa tre var det endast en dem (kloroform, 2.9 μg/m3) som överskred 

en så kallad screeningnivå (0.043 μg/m3), vilket ska fungera som ett riktvärde för att skydda mot 

negativa långtidseffekter av exponering för vissa ämnen. Sammanfattningsvis ansågs inga av de 

undersökta parametrarna förekomma i någon koncentration som ansågs utgöra någon risk för 

människors hälsa. (TRC, 2009) 

An assessment of chemical leaching, releases to air and temperature at crumb-rubber in-

filled synthetic fields 

Studien uppmätta koncentrationer av VOC, SVOC och PM (2.5 och 10) på två stycken konstgräs-

planer samt utfördes mätningar av bakgrundnivåerna i omgivningen för att kunna jämföra resul-

taten. Konstgräsplanerna hade även olika ålder för att undersöka huruvida det är någon skillnad i 

mängden kemikalier varierar beroende på planernas ålder. Gällande mätningen av VOC och 

SVOC så återfinns många av de ämnen(ex. bensen och koltetraklorid) som uppmättes även nor-

malt i stadsluft. Ingen av planerna visade på någon förhöjd risk för människors hälsa gällande 

uppmätta kemikaliekoncentrationer i luften, inte heller halterna av PM10 och PM2.5 utgjorde någon 

större risk än för normal stadsluft. (New York State Department of Environmental Conservation, 

New York State Department of Health, 2009) 

A scoping-level field monitoring study of synthetic turf fields and playgrounds 

I en studie av EPA så undersöktes metoder för luftmätning av föroreningar vid konstgräsplaner 

och om uppmätta värden ansågs vara hälsovådliga. Rapporten kom fram till att koncentrationen 

av PM var i samma koncentration som omgivande luft och att inga av mätningarna av PM10 (24 

till 33 μg/m3 uppmättes) överskred National Ambient Air Quality Standards (NAAQS) för PM10 

(150 μg/m3) detta gällde även för bly som även det låg under gränsvärdet på 150 ng/m3. Gällande 

VOC så uppmättes även dessa i låga koncentrationer och var i nivå med omgivande miljö (< 1 

ppbV). Sammanfattningsvis ansågs inga av de uppmätta värdena utgöra någon risk, dock var stu-

dien liten och några generella slutsatser om konstgräsplaner kunde därför inte ges. (EPA, 2009)  
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Safety study of artificial turf containing crumb rubber infill made from recycled tires: 

Measurements of chemicals and particulates in the air, bacteria in the turf, and skin abra-

sions caused by contact with the surface 

I studien undersöktes fyra konstgräsplaner för att jämfördes koncentrationer av PM2.5 samt me-

taller i luften ovanför planerna med bakgrundshalter i omgivningen. Även mängden VOC under 

varma sommardagar mättes på planerna och jämfördes med halter från närbelägna naturgräspla-

ner. Resultatet av undersökningen visade att PM2.5 och metaller antingen var under detektions-

gränsen eller var i nivå med bakgrundhalten i omgivningen. Ingen fara för människors hälsa an-

sågs föreligga. Gällande VOC så visade resultaten på att av 94 undersökte VOC så återfanns nio 

VOCs i minst två av åtta prover, dock i låga koncentrationer. Av dessa nio VOC så valdes sju 

stycken ut för att jämföra exponeringen av ämnena med hälsobaserade screeningvärden. Resulta-

ten visade att den låga exponeringen inte gav någon förhöjd risk för varken akuta eller kroniska 

effekter. Inte heller kunde höjd temperatur kopplas samman med en högre koncentration av VOC 

på konstgräsplaner. (Department of Resources Recycling and Recovery, 2010) 

Human health risk assessment of synthetic turf fields 

Studien undersökte förekomsten av VOC, SVOC, gummiSVOC, nitrosaminer, bly samt PM10 på 

fyra utomhuskonstgräsplaner och en inomhusplan som bestod av gummigranulat. 27 kemikalier 

uppmättes i högre koncentrationer vid konstgräsplanerna än bakgrundsnivåerna och blev då satta 

som en COPC (contaminants of potential concern). Dessa ingick i separata riskbedömningar för 

både inomhusplanen och utomhusplanerna. Resultaten visade på att förekomsten av bensotiazol 

klart kan kopplas till konstgräsplanerna och att förekomsten av några PAH: er och andra VOC 

också kan kopplas ihop med konstgräsplaner. Dock var koncentrationerna av PAH: er låga, under 

1 μg/m3. PM10-halterna låg inte heller över bakgrundhalterna (5–10 1 μg/m3). Totalt sett så ansågs 

hälsoriskerna låga och uppmätta halter låg väl under risknivåer för akuta effekter, cancer och 

andra kroniska effekter. (Ginsberg, et al., 2011) 

Environmental–sanitary risk analysis procedure applied to artificial turf sports fields 

Studien undersökte den ackumulativa risken för cancer och icke-cancer vid barns och vuxna ex-

ponering för inandningen av damm och gaser från konstgräsplaner, kontakt med gummigranulatet 

och regnvatten från konstgräsplanerna. Resultatet visade att exponeringen inte gav upphov till 

någon förhöjd kumulativ cancerrisk (<10−6) eller förhöjd kumulativ risk för icke-cancer (< 1). 

Enligt studien var det inandningen av damm och gaser som var den huvudsakliga exponeringen 

för cancerogena och ickecancerogena ämnen, dock uppskattades exponeringen för övrig stadsluft 

som en mer betydande för risk för människors hälsa. (Ruffino, et al., 2013) 

Artificial turf football fields: Environmental and mutagenicity assessment 

I ytterligare en italiensk studie så jämfördes koncentrationer av PM10 och PM2.5, PAH, BTX och 

mutagenicitet av organiskt extrakt från PM-fraktionerna vid sex stycken fotbollsplaner (fem av 

dessa bestod av konstgräs) med omgivande stadsmiljö. PM-fraktionerna vid fotbollsplanerna och 
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omgivande stadsmiljö visade sig ha liknande koncentrationer, inte heller visade sig någon kon-

centrationsskillnad mellan naturgräs och konstgräs. Dock överskreds luftkvalitetsnormerna för 

PM-fraktioner, 50 respektive 20 μg/m3 (Luftkvalitetsdirektivet 2008/50/CE), detta resultat var 

generellt för stadsmiljön i stort. Uppmätta PAH-koncentrationer vid konstgräsplanerna (2.8 and 

15.5 ng/m3) låg på liknande nivåer som omgivande stadsluft (1-13 ng/m3), inte heller var det 

någon koncentrationsskillnad mellan olika typer av konstgräsplaner. Gällande mutagenicitet för 

PM-fraktioner vid konstgräsplaner så var de jämförbara med värden som rapporterats från andra 

studier för tätbebyggelse. Risken för människors hälsa ansågs inte större vid konstgräsplaner än 

för övrig stadsluft.  (Schiliro, et al., 2013) 

Bioaccessibility and risk of exposure to metals and SVOCs in artificial turf field fill materi-

als and fibers 

Studien undersökte barn och vuxnas exponering för metaller, SVOC och PAH genom att i synte-

tiserade kroppsvätskor (svett, lunga och magsaft) för få ett mer verklighetsanknutet sätt att mäta 

mängden av ämnen som kunde extraheras från konstgräsplaner. I studien undersöktes nytt granu-

lat, gammalt granulat samt plaststrån. Resultatet på att koncentrationer av PAH låg under detekt-

ionsgräsen i samtliga kroppsvätskor, inte heller SVOC kunde kvantifieras. Koncentrationen av 

metaller var även den låg, dock återfanns bly i några av de testade planerna där blyet troligtvis 

kommer från färgpigmentet. Hälsorisken bedömdes som låg. (Pavilonis, et al., 2014) 

Environmental and health assessment of the use of elastomer granulates (virgin and from 

used tires) as infill in third-generation synthetic turf field 

En studie från 2007 undersöktes förekomsten av VOC och aldehyder från tre konstgräsplaner i 

inomhushallar vilka innehöll granulat gjorda på återvunna bildäck, TPE och EPDM. Den totala 

mängden VOC från proverna visade att hallen med granulat av återanvända bildäck låg på 118 

μg/m3, granulat av TPE 118 μg/m3 och för EPDM 490 μg/m3. Författaren till studien ser inte att 

resultaten ger något fog för oro gällande inandningen av VOC och aldehyder i inomhushallar, 

utan risken för människors hälsa anses vara låg.  (Moretto, 2007) 

Environmental effects of synthetic turf athletics fields 

I studien undersöktes förekomsten av bensotiazol, 4 - (tert-oktyl) fenol och flyktiga nitrosaminer 

i luften vid två konstgräsplaner, vilka innehöll granulat av kryogeniskt tillverkat gummi. Luft-

mätningar utfördes både på och bredvid planerna.  Resultatet av luftmätningarna visade att inga 

nitrosaminer eller, 4 - (tert-oktyl) fenol kunde detekteras, varken på eller bredvid planen. På en 

av planerna, som var relativt nyharvad (vilket då för gummigranulatet närmare ytan och blir då 

mer utsatt för solljus och luft), detekterades koncentrationer av Bensotiazol på 0.39 μg/m3, ca 1,2 

meter över mark. Koncentrationen ansågs vara väldigt låg. (Milone & MacBroom, 2008) 

Ambient air sampling for PAHs, Schreiber High School football field and Comsewogue 

High School Football Field. 

I två mindre undersökningar av två konstgräsplaner undersöktes huruvida förekomsten av PAH: 

er i luften härkommande från konstgräsplaner överskrid gällande gränsvärden. Resultatet av luft-
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proverna visade på att av 16 undersökte PAH: er var samtliga analyserade ämnena under detekt-

ionsgränsen för laboratorieanalysen (<6 μg/m3).  (J.C. Broderick & Associates, Inc, 2007a; J.C. 

Broderick & Associates, Inc, 2007b) 

Study of incidence of recycled rubber from tyres in environment and human health 

I en spansk studie togs luftprover för analys av PAH: er VOC och vätesulfid vid en konstgräsplan. 

Resultatet visade att inga vätesulfider kunde detekteras samt att koncentrationen av PAH:er och 

VOC var i nivåer med omgivningens bakgrundshalter och överskred inte några gränsvärden. 

(Instituto de Biomechanica de Valencia (IBV), 2006) 

Environmental and health risks of rubber infill - Rubber crumb from car tires as infill on 

synthetic turf 

I studien utfördes, utöver en litteraturstudie, även en mindre undersökning som kom fram till att 

det inte förelåg någon hälsorisk för aktiva på konstgräsplaner, varken inom- eller utomhus, då 

endast en mindre mängd flyktiga kemikalier identifierades. (Hofstra, 2007) 

Initial evaluation of potential human health risks associated with playing on synthetic turf 

Studien analyserades hälsorisken för barn och tonåringar som spelar på konstgräsplaner och får i 

sig ämnen från konstgräsplanen via hudkontakt, inhalation samt intag av däckgranulat. I analysen 

ingick kemikalier som var både cancerogena och ickecancerogena och koncentrationerna av dessa 

var de högsta mätta från tre andra studier, (NIPH, 2006) (Plesser & Lund, 2004) (CalEPA, 2007). 

Resultatet visade att trots det höga riskantagandet inte föreföll någon risk för varken cancer eller 

andra negativa hälsoeffekter gällande hudkontakt och sväljning av granulat. Här beräknades can-

cerrisken till under 1 på 1*106 respektive under 1.0. Gällande hälsorisk för inandning av granulat 

så nåddes tröskelvärdet för risk för bensen och PAH: er då exponeringsscenariot speglade luft i 

inomhushallar. Överlag ansågs risken för negativa hälsoaspekter för aktiva på konstgräsplaner 

som låg. (Johns, 2008)  

 

Dermalt upptag 

Environmental and health risks of rubber infill - Rubber crumb from car tires as infill on 

synthetic turf 

 

Studien undersöktes huruvida hudexponering för gummigranulat på konstgräsplaner som var till-

verkade av gamla bildäck skulle utgöra någon hälsorisk. Prover utfördes både i labbmiljö och i 

fältförsök. I laboratorieundersökningen undersöktes hur mycket PAH (Benzo(a)pyrene) som 

kunde överföras från granulatet till en blandning av massageolja och vaselin. Resultatet visade att 

det dagliga upptaget av PAH var 0.12 ng/kgkroppsvikt per dag för en fotbollsspelare, vilket ligger 

under rekommenderat gränsvärde för försumbar risknivå som ligger på 1 ng/kg-day. I fältstudien 

mättes halten av en metabolit till benzo[a]pyrene i urinen hos aktiva fotbollsspelare vilket dock 
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inte gav några tydliga svar, utan de uppmätta mängderna PAH kunde även komma från andra 

källor, ex. föda. Gällande risken för allergiska reaktioner som kan orsakas av ämnen däckgranulat, 

främst så aromatiska aminer, anses vara liten. (Hofstra, 2007) 

Synthetic Turf Pitches – an assessment of health risks for football players 

Studien undersökte om hudexponering för damm och partiklar som yr upp under aktivitet på pla-

nen och huruvida koncentrationen av ämnen på dessa (PCB, PAH, ftalater och alkylfenoler) skulle 

kunna utgöra en risk för människors hälsa. Upptaget beräknades till ng/kg/dag för samtliga expo-

nerade grupper (barn, äldre barn, juniorer samt vuxna), vilket enligt studien anses vara i så pass 

låga koncentrationer att det inte skulle utgöra någon risk för ovan nämnda gruppers hälsa. Studien 

kom även fram till att risken för kontaktallergi ansågs vara låg, med hänseende till de små mäng-

derna av potentiella allergener på en så pass stor yta som huden utgör, dock så kunde damm 

ackumuleras i spelarnas skor, vilket då skulle ge en högre dos på en mer begränsad yta och därmed 

kunna orsaka allergiska besvär. (NIPH, 2006) 

Mapping, emissions and environmental and health assessment of chemical substances in 

artificial turf 

Studien bygger på samma exponeringsscenarier från den norska rapporten som nämnt ovan 

(NIPH, 2006) och hade en rad olika gummigranulat med i studien, bland annat SBR, TPE och 

EPDME. Studiens riskbedömning utgick från fyra utvalda ämnen som hade höga koncentrationer 

i ett föregående laktest eller särskilt farliga egenskaper, bensotiazol (245-578 μg/l), cyklohexana-

min (533- 1610μg/l), dicyklohexanamin, (99 - 1167 μg/l), samt dibutylftalat, (61-178 μg/l). Risk-

bedömningen kom fram till att dermalt upptag av dessa ämnen inte utgjorde någon hälsorisk för 

människor. Dock fanns det risk för att allergi kunde uppstå hos känsliga individer efter att ha 

exponerats för ovan nämnda aminer samt för bensotiazol.  (Nilsson, et al., 2008) 

Evaluation of health effects of recycled waste tires in playground and track products 

I studien undersöktes risken för att gummigranulat från återvunna bildäck på lekplatser skulle 

kunna orsaka hudsensibilisering hos barn. Detta eftersom latex och andra okända allergener kan 

finnas i gummigranulat (däck kan innehålla latex eftersom naturgummi är ett ämne som ingår i 

däck), vilket då personer som är exempelvis är överkänsliga för latex kan få väldigt kraftiga al-

lergiska reaktioner. Testet genomfördes genom att testa olika material gjorda av SBR- och 

EPDM-gummi på försöksdjur i ett hudsensibiliseringstest. Resultatet av testet visade att ingen 

sensibilisering inducerades av ovan nämnda gummimaterial. (CalEPA, 2007) 

Hydroxypyrene in urine of football players after playing on artificial sports fields with tire 

crumb infill 

Studien undersöktes koncentrationen av PAH(1-hydroxypyrene) i urinen hos fotbollsspelare efter 

att de hade tränat och spelat en match (total uppehållstid vid planen 2.5 h) på en konstgräsplan 

innehållande däckgranulat. Enligt studien hade spelarna intensiv kontakt med materialet, med 

bland annat svarta märken av granulatet på handflator och knän. Urinprov togs av spelarna under 

tre dagar, en dag innan, under försöker och en dag efter. Resultatet av proverna visade att upptaget 



Miljö- och hälsorisker med konstgräsplaner 

 

7 

 

av PAH är väldigt begränsat och ligger inom upptaget från andra källor, såsom kost. (Van Rooij 

& Jongeneelen, 2010) 

Bioaccessibility and risk of exposure to metals and SVOCs in artificial turf field fill materi-

als and fibers 

Se ovan för biotillgänglighet för ämnen från konstgräsplaner via svett. (Pavilonis, et al., 2014) 

 

Oralt intag 

Evaluation of health effects of recycled waste tires in playground and track products 

I studien undersöktes två scenarier där barn exponeras för ämnen i gummigranulat att barn mellan 

1 och 12 år får i sig ämnen med hand till mun beteende (kronisk exponering) samt en engångsex-

ponering (akutexponering) på 10 gram granulat för en 3-åring. Gällande resultatet för den kro-

niska exponeringen detekterades tio metaller, sex PAH: er, dock i så låga koncentrationer att några 

negativa hälsoeffekter inte skulle kunna uppstå, dock låg cancerrisken (2.2*10-6) över EPA:s trös-

kelvärde för acceptabel cancerrisk (1*10-6). Gällande engångsexponeringen (akut exponering) 

identifierades 22 kemikalier från däckgranulatet under en 21 timmarsperiod. Den kalkylerade ex-

poneringen låg under screeningvärdet och risken ansågs därmed låg för negativa hälsoeffekter, 

även cancerrisken ansågs låg då den beräknades till 3.7*10-8. (CalEPA, 2007) 

 

Synthetic Turf Pitches – an assessment of health risks for football players 

 

Studien undersökte hälsorisken för oralt intag av gummigranulat. Barn som tränar/spelar match 

eller turningen på konstgräsplaner kan få för sig att tugga och möjligtvis svälja granulat från 

konstgräsplanen. Mellan 0.5 till 1 gram gummimaterial/ match anses vara en rimlig uppskattning 

av mängden material som barnen får i munnen/sväljer. Studiens resultat visade att den lilla mängd 

gummi som barnen får i sig och innehållet av farliga ämnen är så pass lågt, så föreligger det inte 

någon risk för barns hälsa om de får gummigranulat i munnen. (NIPH, 2006) 

 

Environmental and health risks of rubber infill - Rubber crumb from car tires as infill on 

synthetic turf 

 

I studien undersöks huruvida gummigranulat kan utgöra någon risk för människors hälsa ifall det 

sväljs. Enligt vad studien har kommit fram till så överskrids inte halterna av tungmetaller eller 

ftalater det europeiska leksaksdirektivets gränsvärden för vissa kemikalier och utgör därmed inte 

någon hälsorisk för sväljning av däckgranulat. Denna exponeringsväg anses inte heller vara 

betydande. (Hofstra, 2007)  

Mapping, emissions and environmental and health assessment of chemical substances in 

artificial turf 
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Studien undersökte ifall fyra utvalda ämnen (bensotiazol, dicyklohexylamin, cyklohexanamin och 

dibutylftalat) skulle utgöra någon hälsorisk vid oralt intag av partiklar från gummigranulat. I risk-

bedömning utgick från ett ”worst case scenario” att spelare skulle få i sig 1.0 g gummi-

damm/match. Resultatet av riskbedömningen visade risken för människors hälsa vid oralt intag 

av gummidag var låg. (Nilsson, et al., 2008)  

Se ovan för biotillgänglighet för ämnen från konstgräsplaner via magsaft. (Pavilonis, et al., 2014) 

 

Miljörisker 

Nedan redovisas en sammanfattning av litteratur inom området. Litteraturen består främst av olika 

riskbedömningar för huruvida kemikalier från konstgräsplaner utgör någon risk för akvatiska eko-

system.  

Environmental and health risks of rubber infill - Rubber crumb from car tyres as infill on 

synthetic turf 

I studien undersöks potentiella miljörisker med konstgräsplaners gummigranulat, dels från nytill-

verkat granulat samt granulat från konstgräsplaner som var ett och tre år gamla. Studien analyse-

rade granulatets sammansättning samt lakbarhet. Lakbarhetstestets resultat jämfördes sedan med 

holländska gränsvärden för byggnadsmaterial samt ekotoxikologiska gränsvärden för jord och 

ytvatten. Gällande däckens innehåll av kemikalier hänvisas läsaren till delen ovan om däckgra-

nulats innehåll.  

Studien fokuserar på miljörisker för jord, yt- och grundvatten. Gällande granulatens koncentration 

av vissa ämnen så överskreds gränsvärdet för holländska normer för byggnadsmaterial för xylen 

och vid ett efterföljande lakningstest överskred zink gränsvärdesnormer för byggnadsmaterial. 

Detta beroende på att zink finns i högre koncentrationer i lastbilsdäck än i personbilsdäck. När 

studien istället utgick från två scenarier, (1) där granulatet aldrig byttes (100 år) eller (2) byttes 

var 10 år, så visade analysen att det inte skulle föreligga någon risk för att överskrida gränsvärdet 

för byggnadsmaterial vid scenario (1). Vid scenario (2) skulle koncentrationen av zink överskrida 

både gränsvärdet för byggnadsmaterial samt för jordkvalitet, dock skulle det inte vara fråga om 

markförorening. Vidare kom studien även fram till att mängden PAH: er och zink i marken kunde 

utgöra en miljörisk eftersom det vid oaktsam hantering kan spridas i området runt konstgräspla-

ner. (Hofstra, 2007)   

Gällande ytvatten så kunde löst zink överskrida ekotoxikologiska gränsvärden i ytvatten, dock 

ansågs detta endast kunna ske om omkringliggande jord bestod av tätare jordar, annars skulle 

dräneringsvattnet infiltrera ner i jorden. Vidare ansågs även det zinktillskottet från konstgräspla-

ner vara av liten betydelse, då endast bidrog med 0.08 % av det totala zinktillskottet till ytvatten 

(i Holland).  

I en uppföljningsstudie året efter (Hofstra, 2008) så ansågs inte något gränsvärde för zink över-

skridas, bland annat då zinkkoncentrationen i regnvatten var högre än dräneringsvattnet från 
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konstgräsplaner. Gällande ett längre tidsperspektiv (100 år) så var det möjligt att överskrida vissa 

riktvärden, dock inte för någon betydande förorening för underliggande jordlager.  

Leaching of zinc from rubber infill on artificial turf (football pitches), RIVM report 

601774001 

I en annan holländsk studie var målet att uppskatta mängden utsläppt zink från däckgranulat från 

konstgräsplaner vilket då skulle ge indikation på miljöriskerna för jord, grundvatten och ytvatten. 

Studien använder sig av enklare beräkningsmodeller och realistiska ingångsvärden för zinkemiss-

ioner. Beaktande tas till åldrandet av däckgranulaten eftersom åldern på granulatet tycks vara av 

stor betydelse för zinkemissionerna. De beräknade utlakningskoncentrationerna jämfördes sedan 

mot holländska normer för byggnadsmaterial samt miljökvalitet.  

Studiens riskbedömning kom fram till att en urlakning av zink på 800 mg/m2/år skulle få till följd 

att byggnadsmaterialnormerna på 2100 mg/m2/100 år skulle överskridas på endast 3 år, detta 

skulle enligt studien medföra en förhöjd miljörisk för jord, ytvatten samt grundvatten.  

Koncentrationen av zink i dräneringsvattnet beräknades till 1.1 – 1.6 mg/l och överskred då hol-

ländska normerna för ytvatten som är på 40 μg/l. Dräneringsvattnet kommer att spädas ut i ytvatt-

net, men i mindre vattendrag, ex. små diken kan normerna överskridas med en faktor 11-80 be-

roende på hur mycket av zinken som kan antas bindas till partiklar. Gällande grundvattnet så kan 

det ta ett tag för zinken att nå ner till detta beroende på jordmånen. Om denna är sandig så binds 

zinken svagt till partiklarna och kan därmed fortare hamna i grundvattnet och riskera att över-

skrida miljökvalitetsnormerna för grundvatten på en faktor 12. I studien nämns att lösligheten för 

zink är pH-beroende (ju lägre pH desto högre löslighet), vilket under fältmässiga förhållanden 

kan öka zinkemissionerna från granulaten. När gummigranulatet tas bort (efter ca 10 år) och er-

sätts av material med mindre innehåll av zink sjunker halterna av zink snabbt i både dränerings- 

och ytvatten, medan halterna i jorden och grundvatten kommer att ta längre tid på sig att sjunka. 

(Verschoor, 2007) 

Potential health and environmental effects linked to artificial turf systems - final report 

I en norsk studie genomförs en riskbedömning på bland annat fyra stycken gummigranulat (tre 

baserade på återvunnet gummi och en på EPDM). Riskbedömningens utfördes genom att utvalda 

ämnens koncentrationer i ett lakningstest från granulaten (ämnena som valdes ut överskred bl.a. 

norska gränsvärden för känslig markanvändning) jämfördes med norska naturvårdsverkets miljö-

kvalitetsklassningar I-V och Kanadensiska riktvärden för farliga ämnen i dricks- och färskvatten.  

Analysen visade att den totala koncentrationen av bly, kadmium, koppar och kvicksilver låg under 

norska gränsvärden för känslig markanvändning och bedömdes därmed troligtvis inte betyda nå-

gon större miljörisk. Även PCB återfanns i ett av de testade granulaten som bestod av återvunnet 

däck. Dock var lösligheten i lakningstestet låg (PCB är fettlösligt). Gällande lakningstestet av 

däckgranulat visade detta innehåll av zink, PAH: er ftalater samt fenoler. Koncentrationen av zink 
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(80- 2290 μg/l) i lakvattnet placerade vattnet i klass V (väldigt förorenat vatten) i norska natur-

vårdsverkets miljökvalitetsklassningar. Vidare så överskred även koncentrationerna av antracen, 

fluoranten, pyren (PAH: er) och nonylfenoler gränsvärdena för kanadensiska riktvärden för 

färskvatten. (Plesser & Lund, 2004) 

An assessment of chemical leaching, releases to air and temperature at crumb-rubber in-

filled synthetic fields 

I en amerikans studie samlades det in dräneringsvattenprover från en konstgräsplan vid ett regn-

fall. Detta för att då mäta koncentrationen av metaller och organiska föreningar (SVOC och VOC) 

och jämföra dessa med New Yorks vattenkvalitetsnormer för yt- och grundvatten. Gällande re-

sultatet så detekterades inga organiska föreningar. Metaller detekterades, exempelvis zink (59.5 

μg/l) dock under vattenkvalitetsnormerna (norm för zink: 82.6 μg/l). Även 32 stycken grundvat-

tenprover genomfördes för analys av SVOC genom att ta prover från brunnar vid olika konstgräs-

planer. Resultatet visade att värdena låg under detektionsgränsen (anilin < 0.39, fenol < 0.59, 

bensotiazole < 0.83). I studien genomfördes även en riskbedömning för akvatiska organismer som 

kom fram till att däckgranulat som enbart är av material från lastbilsdäck så kan det utgöra en risk 

för akvatiska organismer, dock inte om granulaten kommer från en blandning av källor. (NY DEC 

; Department of Health, 2009) 

Artificial turf study - Leachate and storm water characteristics 

I ytterligare en amerikans studie utfördes mätningar av urlakade ämnen från konstgräsplaners 

dräneringsvatten. Med Insamlad data utfördes en miljöriskbedömning för konstgräsplaner. I ana-

lysen dräneringsvattnet återfanns zink i höga koncentrationer (20-260 μg/l) och överskred gräns-

värdet för Connecticuts gränsvärde för både akut och kronisk giftighet för vattenlevande organ-

ismer (65 μg/l). Även aluminium (80-220 μg/l) överskred gränsvärdet för kronisk giftighet för 

vattenlevande organismer (87 μg/l). Akut toxiskt räknas ett ämne om det är <90% överlevnad av 

organismer i ett prov med ett outspätt prov. Gällande organiska substansen (ex. bensotiazol och 

pentansyra) så återfanns några vid analys av vattnet, dock i så små mängder att risken för vatten-

levande organismer ansågs små.  Zink var det enda identifierade ämnet som ansågs utgöra en 

större risk för vattenlevande organismer, särskilt i mindre vattendrag. Dock utgöra bidraget av 

zink från konstgräsplaner endast en del av ett större totalt tillskott vilken kan ses i tabell x nedan. 

Tabell 32. Olika källors bidrag av zink. (Connecticut Department of Environmental Prot, 2010) 

Markanvändning            Zink totalt (µg/l) median 

Övriga ytor 117 

Bostadsområden 73 

Handelsområde 150 

Industri 210 

Motorväg 200 

Dagvatten från konstgräs                                     84 (medel) 
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Metals contained and leached from rubber granulates used in synthetic turf areas 

I en italiensk studie var målet att kvantifiera halterna av metall från urlakningsprover från olika 

slags gummigranulat gjorda på återvunna däck som används på konstgräsplaner. För extrahera 

metallerna användes tre metoder, bland annat extraktion med vatten och en med syra.  

Resultatet visade att metallinnehållet varierade mellan granulaten, dock återfanns zink i de högsta 

koncentrationerna (118- 19375 mg/kg, detta ska jämföras med ett italienskt lagkrav på gränsvär-

det för metaller vid förorenade områden som är på 150 mg/kg) samt andra metaller i relativt höga 

koncentrationer (aluminium, järn, magnesium m.fl.) Vid extraktionsmetoden med syra (pH 5) så 

var koncentrationen av zink än en gång högst (medianvärde för zink vid pH 5: 2300 μg/l). Gäl-

lande mer toxiska och allergena metaller så var koncentrationerna av dessa låga. Enligt studien 

kan det föreligga en risk för människors hälsa och miljö vid användning av däckgranulat där zink 

är den största bidragande faktorn. (Bocca, et al., 2009) 

Mapping, emissions and environmental and health assessment of chemical substances in 

artificial turf 

I en dansk studie genomfördes laktest på bland annat granulat från konstgräsplaner.  Angående 

lakningstestet så saltas många konstgräsplaner vintertid, vilket författarna till studien ville spegla 

i lakningstestet och tillsatta därför kalciumklorid i lakningsvätskan. I resultatet visade det sig att 

bland annat koncentrationen av ftalater sjönk, detta beroende på att kommersiell kalciumklorid 

har en hög alkalinitet vilket då skapar hydrolysreaktionen som då påverkar urlakningen. Dock 

observerades ingen större skillnad i urlakningen av zink. Det observerades inte heller någon skill-

nad i mängden zink som lakades ut beroende på granulatets ålder. Baserat på lakningstestet så 

genomfördes en riskbedömning. Detta beräknade förhållande mellan PEC och PNEC i närlig-

gande vattendrag, baserat på koncentrationerna i laktestet och toxikologisk data. Följande ämnens 

koncentrationer i vatten vid urlakning kan ha negativa miljöeffekter vid urlakning: 

 Zink PEC/PNEC vatten = 28 μg/l 

 Ftalater PEC/PNEC water = ca 10 μg/l 

 Cyclohexanamin PEC/PNEC vatten = ca 1000 μg/l 

 Cyclohexanamin, N-cyclohexyl- PEC/PNEC vatten = 728.4 μg/l 

 Fenol 2,4-bis (1.1-dimetyletyl) PEC/PNEC vatten = ca 10 μg/l 

 Possibly 6PPD PEC/PNEC vatten = ca 470 μg/l 

Och följande ämnen bedöms ha negativa miljöeffekter vid urlakning: 

 Ftalater PEC/PNEC vatten = ca 10 

 Nonylfenol PEC/PNEC = 115 

 Bis-(2,2,6,6- tetramethyl-4-piperidinyl) sebacate PEC/PNEC vatten = ca 20,000 

Något som betonas i studien är att resultaten ovan troligtvis inte speglar verkliga scenarier, utan 

är så kallade ”worst case” och att det utanför labbmiljö troligtvis inte skulle uppvisa sådana höga 
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koncentrationer vid urlakning, så därför bedöms risken för skadliga miljöeffekter som liten. 

(Nilsson, et al., 2008)  

Environmental and health assessment of the use of elastomer granulates (virgin and from 

used tyres) as infill in third-generation synthetic turf field 

I en fransk studie testades tre olika granulat, (gamla bildäck, nytt EPDM och ETP) på en konst-

gräsmatta. Målet med studien var att ta fram metoder för att analysera och karakterisera miljö och 

hälsorisker med konstgräsplaner och deras granulat. Med hjälp av två analysmetoder, en i kon-

trollerad miljö och en in situ på en fotbollsplan, där en lysimeter var placerad under en konstgräs-

matta som var fylld med däckgranulat. Mätningarna pågick i elva månader. För att utvärdera på-

verkan på miljön så genomfördes både fysikaliska och ekotoxikologiska analyser av lakvattnet. 

De fysikaliska testerna visade låga uppmätta värden av både metaller och organiska föreningar 

under hela mätperioden och av de ämnen som låg lite högre (bl.a. magnesium) så sjönk dessa 

koncentrationer snabbt. Gällande de toxikologiska testerna visade inte något av granulaten på 

några negativa effekter, utan de effekter som kunde ses berodde på yttre omständigheter. 

(Moretto, 2007) 

Livscykelanalys på återvinning av däck - Jämförelser mellan däckmaterial och alternativa 

material i konstgräsplaner, dräneringslager och ridbanor. 

I en svensk studie utfördes en livscykelanalys på tre olika granulat (SBR, EPDM, TPE) och in-

nefattar miljöpåverkan från produktion av material, produktion och användning av energi samt 

relevanta transporter i fyra miljöpåverkanskategorier (klimatpåverkan, övergödning, försurning 

och marknära ozon). Studiens syfte var att ge underlag för producenter, inköpare och tillsyns-

personer i valet av material vid anläggandet av konstgräsplaner. Livscykelanalyserna utfördes 

enligt standarderna i ISO 14040:2006 samt  ISO 14044:2006 och data för analyserna inhämta-

des från bland annat leverantörer och International Energy Agency. Resultatet av livscykelana-

lyserna visade på att SBR hade den minska miljöpåverkan i samtliga fyra kategorier och TPE 

den största. Det utfördes även lakningstester i form av skaktest för granulaten där koncentration-

erna av urlakande ämnen i regel var låga. Zink lakades ur i högst koncentrationer. SBR – 5.6, 

EPDM – 8.4, TPE – 0.012-0.058 (mg/l). Gällande PAH: er hade SBR större andel än övriga gra-

nulat men att analyserna i sig är ett otillräckligt underlag för att kunna uttala sig om vilken risk 

för hälsa och miljö som eventuellt finns samt att halterna av PAH: er kommer att sjunka i och 

med PAH-förbudet i bildäck. Författarna till rapporten avslutar med att säga att kolonntester el-

ler diffusionstester skulle vara med praktiska för att få fram mer verklighetsanknutna resultat i 

studien. (Alongi Skenhall, et al., 2012)
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Bilaga 4 - Frågeformulär 

Frågeformulär skickat till Mälarenergi 

1. Har ni märkt av några särskilda problem med ex. dagvattenbrunnar/rör/avloppsbrunnar/rör vid 

idrottsplatser där det ligger konstgräs? 

2.      Har ni återfunnit s.k. gummigranulat(små svarta kulor) i avloppsreningsverket? Har dessa 

någon effekt på reningsverkets funktion? 

3. Vilka risker ser ni med spridningen av granulaten i dagvattenledningsnätet eller avloppsnätet?  

4. Vidtas det några skyddsåtgärder för att undvika problem orsakade av ex. granulat från konst-

gräsplaner?  

5. Övrigt: 

 

Frågeformulär skickat till Teknik- och idrottsförvaltningen i Västerås stad 

1. Stämmer uppgifterna från det förra examensarbetet som utfördes om konstgräsplaner i Väs-

terås? Har några nya konstgräsplaner/hallar/kulor anlagts sedan 2011? 

 2. Vilken typ av konstgräs består planerna av?  

 Polyeten, Polyester, Polypropylen, Nylon, eller annat (specificera gärna) 

 3. Vilken typ av granulatfyllning används? EPDM, SBR eller annat (specificera gärna) 

 4. Finns det rutiner för att det vid upphandling av konstgräsplaner och/eller granulat ställs krav 

på kemikalieinnehåll? (kopplat till miljömålet giftfri miljö, miljöbalkens substitutionsprincip och 

avfallsregler) Om ja, skulle dessa kunna bifogas? 

 5. Finns det någon rutin för hur konstgräsplanerna anläggs eller underhålls? (Avstånd till brunnar, 

påfyllning, utbyte och lagring av granulat) Om ja, skulle dessa kunna bifogas? 

6. Finns det några rutiner för avveckling av en konstgräsplan? Om ja, skulle dessa kunna bifogas? 

 7. Vilka leverantörer har ni för konstgräs/granulat? 

 Har ni fått produktsäkerhetsdatablad med leveranserna? Om ja, skulle det vara möjligt att få dem 

skickade till sig? 

8. Hur tas dräneringsvattnet från planerna omhand? 

Frågor angående hälsa 

9. Har de som sköter planerna upplevt obehag eller liknande vid skötsel av dessa?  
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10. Om ja, på vilka planer?  Vilka symtom och vid vilken skötselåtgärd upplevs detta? Skulle det 

kunna gå att ordna en intervju med någon skötselansvarig?  

Frågor till andra kommuner gällande deras rutiner kring konstgräsplaner 

1. Har ni i kommunen några rutiner/krav som ni använder vid upphandling av konstgräsplaner 

och/eller granulat med avseende på kemikalieinnehåll? (kopplat till miljömålet giftfri miljö, mil-

jöbalkens substitutionsprincip och avfallsregler) Om ja, kan ni bifoga dessa? 

2.  Har ni i kommunen uppmärksammat att aktiva på konstgräsplaner har klagat på besvär när de 

har spelat på dessa? (främst då kopplat till andningsbesvär, huvudvärk eksem, utslag och lik-

nande) 

3. Har ni i kommunen uppmärksammat att det uppstår problem med infrastruktur eller andra pro-

blem i miljön i närheten av konstgräsplaner?( ex. att granulat sätter igen dagvattenbrunnar, ham-

nar i avloppsreningsverk, granulatansamlingar där dagvatten rinner ut i recipient m.m.?)  

4. Vilka övriga risker ser ni med konstgräsplaner? 

Frågor angående eventuella besvär/irritationer vid spel på konstgräsplan 

1. Uppskatta hur ofta spelar du på konstgräsplaner/vecka 

2. Upplever du besvär/irritation/klåda m.m. på kroppen när du spelar på konstgräsplaner? 

Ja/Nej 

3. Om ja, vad mer exakt får du för reaktion? Var på kroppen får du oftast besvär? 

Beskriv kort: 

4. Har du upplevt detta på samtliga konstgräsplaner du har spelat på? Om inte, ange vilka konst-

gräsplaner du har upplevt besvär på. 

Namn på planen/-erna: 

5. Har du upplevt någon skillnad på eventuella besvär vid någon särskild årstid, väder etc.?  

Beskriv kort:  

6. Om du är pollenallergiker, astmatiker eller på annat sätt har någon översensibilisering/allergi: 

har du upplevt problem kopplade till din allergi eller astma när du har spelat/tränat/varit på konst-

gräsplaner? 

Ja/Nej.  Om ja, nämn vad du har för ovan nämnt hälsotillstånd (ex. astmatiker) 

7. Upplevs besvären direkt på plats på konstgräsplanen eller visar de sig senare? 

Beskriv kort: 

 8. Följer det med gummikulor i kläder/skor eller liknande efter match/träning? 

       Om ja, var händer med dessa? Beskriv kort:



Miljö- och hälsorisker med konstgräsplaner 

 

1 

 

Bilaga 5 - Förteckning över konstgräsplaner i Västerås 

stad samt stadens rutiner kring konstgräsplaner.  

Tabell 33. Förteckning över konstgräsplaner i Västerås stad samt ifyllningsmaterialet i dessa. 

Konstgräsplaner 11- manna i Västerås stad Fyllning 

Swedbank Park SBR 

Ringvallen IP REPDM 

Råby IP SBR 

Wenströmska IP SBR 

Hamre IP SBR 

Skultuna  TPE 

Konstgräsplaner 7- manna i Västerås stad 

(ink. spontanytor) 

 

 

Plåthallen, Rocklunda, (inomhus, 70x35m) EPDM 

S:t Ilian (Pettersberg) SBR 

Vallby SBR 

Ringvallen IP SBR 

Barkarö SBR 

Viksängsskolan SBR 

Bäckby IP SBR 

Hamre IP SBR 

Önsta/Gryta SBR 

Malmabergsskolan (planeras) ? 

Önsta IP(planeras) ? 
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Tabell 34. Frågor till kultur- idrotts- och fritidsförvaltningen samt Teknik- och idrottsförvaltningen och 

svaren från förvaltningarna. 

Fråga  Svar/kravspecifikation 

Ställs det några krav på ex. typ av granulat, 

redovisning av kemikalieinnehåll eller lik-

nande vid upphandling? 

Numera är det prioriterat att byta ut SBR-gra-

nulaten vid omläggning av planer med annat 

granulat. (Västerås stad, 2014d). 

 

Kravspecifikationer i upphandlingarna av 

konstgräsplaner:  

”… produkter, varor och ämnen med låg mil-

jöbelastning enligt Miljöbalkens allmänna 

hänsynsregler”  

”Vidare skall materialet vara tillverkat för 

idrottsliga ändamål och uppfylla de human-

toxikologiska kraven enligt Naturvårdsver-

kets rapport 4638, bilaga 2, vad avser metal-

ler och PAH.”  

Ytskiktet i konstgräs samt gummigra-
nulatet får inte innehålla: *Cancerfram-

kallande mutagena eller reproduktionsstö-

rande (CMR) *Persistenta, bioackumule-

rande och toxiska (PBT)  

*Kraftigt allergiframkallande *Hormonstö-

rande 

”Ytskiktet i konstgräs samt gummigranulat 

får inte innehålla särskilt farliga ämnen 

såsom kvicksilver, kadmium och bly” 

 

Rocklundaområdet (Plåthallen, Swedbank) 

ägs inte av kommunen. Därför finns det inte 

några kravspecifikationer vid upphandling av 

dessa konstgräsplaner. 

Vidtas det några skyddsåtgärder för att 

minska eventuell risk för spridning till vat-

tendrag och dylikt vidanläggande av konst-

gräsplaner? 

Inga åtgärder vidtas, utan vattnet från konst-

gräsplanerna går antingen ner i dagvatten-

brunnar eller ut på gräs-/grusytor. (Västerås 

stad, 2014d)  

Har ni något provtagnings-/-kontroll-pro-

gram för ev. spridning till vatten på dem be-

fintliga konstgräsplanerna? 

Nej. Dock krävdes det att laktester skulle ut-

föras på TPE- samt REPDM-granulat vid 

omläggning av 11-mannaplan på Ringvallen 

IP. Det var först tänkt att TPE-granulat skulle 

användas, dock höll REPDM-granulat 

samma låga urlakningsnivåer som TPE. Då 

valdes istället REPDM som granulat, då det 

var både billigare samt gav upphov till lägre 

CO2-utsläpp än TPE-granulat (Västerås stad, 

2014d). Både TPE samt REPDM klarade 

gränsvärde för inert avfall angivna enligt 

NFS 2004:1. Dessa gränsvärden används då 

det inte finns andra gränsvärden för konst-

gräs (Teknik- och idrottsförvaltningen, 2014) 

Finn det någon rutin för hur konstgräspla-

nerna anläggs eller underhålls? (Avstånd till 

brunnar, påfyllning, utbyte och lagring av 

granulat) 

Finns i kravspecifikationer för upphand-

lingen hur övriga ytor ska skyddas, ex. gräsy-

tor samt träd, dock ingen specifikt om av-

stånd till dagvattenbrunnar. Skötselplaner 
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finns för flertalet av planerna som bland an-

nat anger när granulat ska återfyllas. Dock 

inga rutiner för hur granulat ska undvika att 

hamna i dagvatten och på sidan av planerna.  

(Teknik- och idrottsförvaltningen, 2014) 

För Hamre IP finns det med en beskrivning 

där en bild visualiserar hur snöplogningsval-

lar inte ska se ut (IBID). Trots att det står i 

rutinerna hur planerna ska plogas, kräver ofta 

klubbarna att planerna ska vara rena från snö 

vintertid. Då måste plogbladen gå närmare 

marken vilket leder till att mer granulat följer 

med upplogad snö utanför planen. Platsbris-

ten vid planerna gör det även svårt att göra av 

med snön på ett bra sätt. Granulat står i säck 

innan det sprids ut på planerna. (Västerås 

stad, 2014e) 

Finns det några rutiner för avveckling av 

konstgräsplaner?  

En konstgräsplan ansågs tidigare vara uttjänt 

efter en tid på ca åtta år. Idag anses en konst-

gräsplan vara uttjänt efter 10 år, dels på 

grund av att materialet i planerna har blivit 

bättre. Då det är dyrt att göra sig av med 

konstgräsplaner, återanvänds ofta gamla pla-

ner genom att lägga dem på annan plats. De 

gamla 11-mannaplanerna på Råby IP och 

Ringvallen IP har lagts om och ligger numera 

på Hamre IP, Bäckby IP, Irstaskolan samt 

Viksängsskolan.  Andra återanvända delar 

nyttjas till spontanytor och till viss del annan 

föreningsverksamhet (Västerås stad, 2014e). 

Även detta kostar ansenliga summor, vilket i 

vissa fall kan leda till att planerna ligger 

ihoprullade ett tag innan de kan placeras ut. 

Förhoppningar ligger på att Västerås kraft-

värmeverks nya panna kan ta emot denna 

sorts avfall och då även betala för det. 

(Västerås stad, 2014d) 

Har de som sköter planerna upplevt obehag 

eller liknande vid skötsel av dessa? 

Nej, inte vad jag vet om. (Västerås stad, 

2014d).   
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Bilaga 6 - Andra kommuners rutiner med konstgräspla-

ner gällande miljö- och hälsofrågor 

Tabell 35. Andra kommuners rutiner med konstgräsplaner gällande miljö- och hälsofrågor.  

Kom-

mun 

Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Fråga 4 

(Solna 

stad, 

2014) 

MHF är ej med i 

upphandling av 

konstgräsplaner. Vi 

har inga särskilda 

rutiner kring detta. 

I Solna är det 

Stadsbyggnadsför-

valtningen och 

Kultur- och fritids-

förvaltningen som 

sköter dessa frågor. 

Beroende på vilken 

fråga det berör kan 

det ske i samråd 

med MHF. 

MHF har aldrig fått 

någon kännedom 

om det. Frågan 

skulle kunna ställas 

till Stadsbyggnads-

förvaltningen och 

Kultur- och fritids-

förvaltningen i sta-

den.  

 

MHF har aldrig 

fått några uppgif-

ter om det och 

MHF har inte 

gjort några sär-

skilda undersök-

ningar om det. 

Tips från oss är 

att du kontaktar 

Solna Vatten i 

denna fråga. 

Svår att besvara. Det vi 

har kännedom om är föl-

jande: 

www.kemi.se/sv/Inne-

hall/Fragor-i-fokus/Konst-

gras-med-atervunna-dack/ 

Har hittills inte varit ett 

prioriterat område för 

MHF. 

(Sträng

näs 

kommu

n, 2014) 

På alla platser har 

vi lagt s.k. miljö-

vänligt gummigra-

nulat (ej rivna bil-

däck). Det hade vi 

som krav vid upp-

handlingen med 

hänvisning till mil-

jöpolicy som finns 

antagen samt att 

granulat från bil-

däck har kemikalie-

inspektionen haft 

synpunkter på för 

några år sedan. 

 

Vi har inte hört nå-

got om klagomål på 

underlaget eller att 

det gett problem 

med igensatta av-

lopp eller brunnar. 

 

Vi har inte hört 

något om klago-

mål på underla-

get eller att det 

gett problem med 

igensatta avlopp 

eller brunnar. 

Det mesta som 

försvinner utan-

för banan, vid ex 

plogning, sopar 

vi ihop och läg-

ger tillbaka. 

Dock försvinner 

det ca 2 ton av 

gummit varje år, 

mycket följer 

med skorna när 

de går från pla-

nen. Totalt rör 

det sig om ca 80 

ton gummigranu-

lat som är utlagt 

på respektive 

plan. 

Ser inte att det finns några 

särskilda risker med pla-

nerna. Däremot finns det 

mycket positivt med dem. 

 

(Anony

m 

Det ställs en mängd 

kvalitets- och 

materialkrav på 

I kommunen har vi 

i dagsläget ingen 

I kommunen har 

vi i dagsläget 

Med hänsyn till diskuss-

ioner om risker för eventu-

http://www.kemi.se/sv/Innehall/Fragor-i-fokus/Konstgras-med-atervunna-dack/
http://www.kemi.se/sv/Innehall/Fragor-i-fokus/Konstgras-med-atervunna-dack/
http://www.kemi.se/sv/Innehall/Fragor-i-fokus/Konstgras-med-atervunna-dack/
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kommu

n, 2014) 

konstgräset, bland 

annat granulatets 

kornfraktion samt 

att mattan ska vara 

helt återvinnings-

bar. Det ställs även 

krav på prövning, 

vilket innebär att 

konstgräset ska tes-

tas enligt de nor-

diska normerna 

både i laboratorium 

och i fält. Anlägg-

ningen ska erhålla 

ett nordiskt certifi-

kat. Testen ska ut-

föras av ett av 

FIFA/SvFF god-

känt testinstitut.   

 Granulatets kemi-

kalieinnehåll regle-

ras av gällande lag-

stiftning och före-

skrifter inom områ-

det, exempelvis 

Miljöbalken. 

 

konstgräsplan var-

för frågan ej kan 

besvaras.  

  

 

ingen konstgräs-

plan varför frå-

gan ej kan besva-

ras. 

ella utsläpp har kommu-

nen valt att skapa möjlig-

het för kontroll av dräne-

ringsvattnet från planen. 

För att kunna kontrollera 

dräneringsvattnet ingår ett 

antal tekniska lösningar i 

entreprenaden. Dessa lös-

ningar innebär att allt drä-

neringsvatten i ett första 

steg leds till en uppsam-

lingsbrunn med filter och 

sandfång. Efter brunnen 

anläggs en sedimente-

ringsdamm för ytterligare 

kontroll av dräneringsvatt-

net. Mellan uppsamlings-

brunnen och sedimente-

ringsdammen kommer 

även en provtagnings-

brunn att anläggas.    För 

att förhindra spridning av 

granulat utanför planen på 

grund av exempelvis 

snöröjning anläggs hård-

gjorda uppsamlingsytor. 

Detta möjliggör en upp-

samling av det granulat 

som hamnar utanför pla-

nen.  

(Sala 

kommu

n, 2014) 

I förfrågningsun-

derlaget är det an-

givet att konstgräs 

och fyllning skall 

vara miljögod-

kända. Mattan skall 

vara helt återvin-

ningsbar samt att 

granulatet skall 

vara av typ 

termoplast, grönt, 

tjocklek min 

13mm. 

Inga besvär har an-

mälts eller upp-

märksammats bland 

aktiva som nyttjar 

konstgräsplanen. 

Vi har inte upp-

täckt några av de 

uppräknade pro-

blem områdena. 

Vi kan inte idag identifiera 

några riskområden.  

 

(Fagers

ta 

kommu

n, 2014) 

För 4-5 år sedan 

gjorde vi en upp-

handling. Vi hade 

inga andra krav än 

godkända för ända-

målet enl. SFF 

"krav". 

Nej. Inte för att det 

har med saken att 

göra men jag har 

följt detta i olika 

sammanhang och 

aldrig hört att det 

gällt uteplaner men 

i vissa fall inom-

hus. 

Nej. Enda pro-

blemet är lite ex-

tra städning för 

att man inte tar 

av skorna utan 

går runt i om-

klädningsrum. 

Samma problem 

med naturgräs-

planen men då 

jord. 

Ser inga risker. Forskning 

kan ju komma fram till an-

nat men med den kunskap 

jag har ser jag inga risker. 

Vi minskar gödsling etc. 

som vi gör för gräsplaner. 

Slipper även bevattning.  

Däremot använder vi nog 

lika mycket drivmedel då 

även konstgräset ska juste-

ras 
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(Ano-

nym 

kom-

mun 2, 

2014) 

Upphandlingen av 

konstgräsplanerna 

sker centralt inom 

kommunen. Det 

ställs krav på att 

konstgräsplanerna 

(systemen; matta, 

sand och granulat) 

ska uppfylla 

SvFF:s krav och 

riktlinjer på konst-

gräsplaner. Leve-

rantörerna aska 

även vara certifie-

rade. Dock ingen 

större fokus på 

miljö- och hälso-

frågor.   

Inga klagomål an-

gående huvudvärk, 

utslag eller lik-

nande. Mer rappor-

teringar om knäska-

dor vridning och 

liknande. 

Frågor från föräld-

rar har ställts angå-

ende latex i granu-

laten. Leverantö-

rerna har garanterat 

att granulaten ska 

vara fria från latex.  

Planerna ligger 

inte i närheten av 

dagvattenbrun-

nar, sjöar eller 

områden som är 

klassade som 

vattenskyddsom-

råden.  

En stor del gra-

nulat hamnar 

dock i fotbolls-

planernas dräne-

ring.  

En risk är att det finns all-

deles för lite forskning på 

området gällande effekter 

på både miljö och hälsa. 

Att det inte finns några 

tydliga riktlinjer och re-

gelverk att förhålla sig ef-

ter, 

Samhällsperspektiv: Med 

konstgräs möjliggörs ett 

högre tryck på aktivitet på 

planerna. Ex. fotboll spe-

las 365 dagar om året blir 

för ensidig träning. Högre 

driftkostnader för pla-

nerna, ex. smälta snö, 

ploga, salta, snöslunga.  

 




