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SAMMANFATTNING 
Stockholms stad är examensarbetets uppdragsgivare i ett samarbete mellan 

Exploateringskontoret, Kemikaliecentrum och Trafikkontoret. Studien syftar i huvudsak till att 

undersöka lekplatsmaterial ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. 
Åtskilliga studier visar att lekplatsmaterial kan innehålla miljö- och hälsofarliga ämnen. Barn 

är dessutom särskilt känsliga för exponering av kemikalier genom sitt beteende och fysiska 

förutsättningar.  
Stockholms stads miljöprogram och kemikalieplan prioriterar barns exponering för kemikalier 

och har utarbetat särskilda kriterier med barnfokus. För att systematiskt arbeta med 

kemikalieplanens mål används miljöbedömningssystemet Byggvarubedömningen. Ett 

huvudsyfte med studien var att granska Stockholms stads leverantörers sortiment av 

lekplatsmaterial i miljöbedömningssystemet och utvärdera hur väl systemet harmoniserar med 

stadens kemikaliekriterier för barnspecifika miljöer. En kemikaliesmart produktlista skapades 

också som ett resultat av analysen i Byggvarubedömningen. Leverantörernas miljö- och 

kemikaliearbete granskades likaså i en enkätstudie.  

Stadens aktörer tar hänsyn till ekonomi, säkerhet, platsanpassningar, tillgänglighet, 

miljökrav, drift, unik utformning och funktionskrav utöver miljö- och hälsoaspekter vid 

anläggning av lekplatser. Examensarbetet utreder också dessa olika aspekter och hur stadens 

aktörer kan resonera vid val av markbeläggning på lekplats i litteraturstudie baserad på 

intervjuer med byggprojektledare och landskapsarkitekter. 

Resultatet visar att Byggvarubedömningen till stor del uppfyller stadens kemikaliekrav 

utöver att produkter med SBR – gummi och ett fåtal hormonstörande ämnen inte filtreras. 

Produktlistan är ett positivt hjälpmedel ur det avseendet då det krävs kunskap om kemikalier 

och kriterier för att sortera ut de produkter som inte uppfyller kraven. Listan behöver dock 

uppdateras då fler bedömda produkter tillkommer kontinuerligt, vilket är en tids- och 

kunskapskrävande uppgift.  

Merparten av de deltagande leverantörerna i enkätstudien arbetar aktivt med 

hållbarhetsfrågor. Kemikaliekompetens och arbete med livscykelanalys var generellt låg hos 

leverantörer. Det är svårt att dra slutsatser om hur leverantörerna granskar sin egen 

leverantörskedja vad gäller produkternas kemikalieinnehåll. 

Litteraturgranskning och analysen i Byggvarubedömningen uppmärksammade också att 

EPDM - gummi som används i stället för återvunna däck kan innehålla oönskade ämnen. 

Gummimaterialen är komplexa och innehållsdeklareras också felaktigt och sparsamt i vissa fall. 

Dessvärre omfattas inte heller offentlig lekplatsutrustning av Leksaksdirektivets strängare 

kemikalie- och dokumentationskrav eller CE-märkning.  

Vid val av markbeläggning på lekplats är intressekonflikter främst relaterade till 

kombinationen säkerhet, tillgänglighet och miljö- och hälsoaspekter. Det finns inga formella 

hinder för användning av gummi som markbeläggning i staden (exkl. återvunnet gummi eller 

gummi som bedöms som ”Undviks” i Byggvarubedömningen). Studiens resultat visar dock att 

det kan finnas anledning att vara försiktig med användningen av gummi. Fallskyddsgummi kan 

vara befogat på ytor där kombinationen säkerhet och tillgänglighet bör uppfyllas. I övrigt tyder 

lekvärden, graden av fysisk aktivitet och tillgänglighetsaspekten på att gummit kan bytas ut till 

material som är bättre ur miljö- och hälsosynpunkt. Att undersöka alternativa material som 

uppfyller säkerhet, tillgänglighet och miljöaspekter är också angeläget.  
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AKRONYMER 

ABS - akrylnitril-butadien-styren 

BASTA - ingen akronym 

BBR - Boverkets byggregler  

BBP - butylbensylftalat 

BFS - Boverkets föreskrifter 

BVB - Byggvarubedömningen 

BVD - byggvarudeklaration 

CAS - Chemical Abstract Services 

CCA - Chromated Copper Arsenate 

CLP - classification, labelling, packaging 

CMR - carcinogen, mutagen, reproduktionsstörande 

CPSC - Consumer Product Safety Commission  

CSR - Cooperate Social Responsibility 

DBP - dibutylftalat 

DEHP - dietylhexylftalat 

DIDP - diisodecylftalat 

DINP - diisononylftalat 

DNOP - di-n-oktylftalat 

eBVD - elektronisk byggvarudeklaration 

ECHA - European chemicals agency 

EDC - Endocrine Disrupting Chemicals 

EPD - Environmental Product Declaration 

EPDM - etylen propylene diene monomerer 

FSC - Forest Stewardship Council  

FTI - Förpacknings & Tidningsinsamlingen 

HPL - high pressure laminat 

ISO - International Organization for Standardization 

KIFS - kemikalieinspektionens föreskrifter 

LCA - livscykelanalys 

OL - Ordningslagen 

PAH - polycykliska aromatiska kolväten  

PBT - persistenta, bioackumulerbara, toxiska ämnen 

PBL - plan- och bygglagen  

PFOA - perfluoroktansyror 

PFOS - perfluoroktansulfonater 

PSL - Produktsäkerhetslagen 

REACH - registration, evaluation, authorization and restriction of chemicals 

SBR - styrenebutadiene 

SDS - säkerhetsdatablad  

SIN - substitute it now 

STOT - specifik organtoxicitet 

SVHC - Substances of very high concern 

TPEs - termoplastiska elastomerer  

vPvB - mycket persistenta och bioackumulerbara 
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1. INLEDNING
Nationella och internationella utredningar visar att materialvalet på befintliga lekplatser kan 

innehålla miljö- och hälsofarliga ämnen (Dube et al. 2016; Ottesen et al. 2011:12). På lekplatser 

används exempelvis gummi från återvunna bildäck i gungor, gungbrädor, hinderbanor samt i 

fallskydd och konstgräs (Llompart et al. 2013:424; Norin et al. 2015:24). Olika former av 

giftiga träskyddsmedel på sargar i anslutning till sandlådor och klätterställningar är också 

förekommande och ökar risken för barns exponering (Brelid 2013:8; Göteborg Stad 2009:6; 

Stig 2011:5). Hormonstörande ämnen i lekplatsutrustning av plast och gummi är lika så ett 

potentiellt problem ( Norin et al. 2015; Ottesen et al. 2011:12). Ett par internationella studier 

påvisar också höga halter av tungmetaller som exempelvis bly i målarfärg på lekplatser (Mathee 

et al. 2009; Turner et al., 2016). 

Små barn stoppar gärna sand och annat i munnen och är också känsliga för exponering av 

kemikalier och tungmetaller (Kemikalieinspektionen 2013:11; 2014c:17).  

Vid nybyggnation och renovering av lekplatser finns i dag varierande kravställningar för 

materialval vad det gäller kemiskt innehåll. Det saknas också kunskap om barnens exponering 

av humantoxikologiska ämnen vid lek i parkerna. Lekplatsmaterialet innehållsdeklarerats inte 

heller korrekt i vissa fall (Ottesen et al. 2011:16,18; Wallberg et al. 2016:4). 

Enligt Stockholms stads upphandlingspolicy ska miljökrav ställas för att uppnå målen i 

miljöprogrammet. (Stockholms stad 2014:14). Stadens kemikaliekrav harmoniserar med 

kemikaliekriterier i byggdatabaser såsom BASTA, Byggvarubedömningen och Sunda Hus för 

att förenkla urvalet av varor för stadens aktörer (Stockholms stad 2014:33). I Stockholms 

miljöprogram 2016-2019 rekommenderas specifikt Byggvarubedömningen1 som gemensamt 

system, avseende kontroll och dokumentation av lekplatsutrustnings innehåll i relation till 

miljö- och hälsoeffekter (Stockholm stad 2016:29-30). Byggdatabaserna bygger dock på 

leverantörernas goda intentioner att rapportera in byggvarudeklarationer (BVD3, eBVD). 

Byggvarudeklarationer är baserade på leverantörens egendeklaration och därmed varierar 

mängd och kvalité på den information som redovisas, vilket kan påverka tillgången på 

lekplatsutrustning som uppfyller kraven gällande miljö- och hälsoaspekter (Kretsloppsrådet 

2007:9).  

Stadens aktörer som Exploateringskontoret, SISAB, Stockholms stadsdelsförvaltningar, de 

kommunala bostadsbolagen m.fl. har höga ambitioner att uppfylla hälso- och miljökrav. Krav 

gällande säkerhet och tillgänglighet på lekplatser konkurrerar dock med miljö- och 

hälsoaspekter, där markbeläggning av gummi läggs till nackdel för naturmaterial (SISAB 

2013:1). Befintliga riktlinjer kring dessa olika krav är i dag diffusa och kräver en närmare 

granskning hur dessa ska ställas mot varandra vid anläggning av lekplatser. 

1 Byggvarubedömningen (BVB) är en icke-vinstdrivande ekonomisk förening som utvärderar byggmaterial ur miljö- och 

hälsoskyddssynpunkt och har upprättats som en gemensam standard för byggbranschen av ett flertal byggherrar i Sverige 

(Byggvarubedömningen 2014:3). Stockholm stad och flertalet kommunala bolag är medlemmar i Byggvarubedömningen och 

systemet ska vara det primära alternativet vid miljöbedömning inom bygg och anläggning i staden (Stockholms stad 2015b:30) 

Byggvarudatabasen är webbaserad och innehåller miljöbedömningar baserat på framförallt kemiskt innehåll men också 

livscykelanalyskriterier. Ingående ämnen i varor bedöms efter egenskap och haltgränserna följer EU:s kemikalielagstiftning 

REACH samt CLP- förordningen och bedöms enligt kategorierna ”Rekommenderas”, ”Accepteras” och ”Undviks” (Bilaga 1). 
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Mot denna bakgrund är det angeläget att utvärdera befintliga lekplatsmaterial och skapa 

gemensamma riktlinjer för inköp och projektering. Det är viktigt att få klarhet i vilka material 

som uppfyller miljö- och hälsoskyddskrav samtidigt som funktionsduglighet, drift, hållbarhet, 

säkerhet, tillgänglighet, estetik etc. upprätthålls. För att uppnå de ambitioner som finns inom 

stadens miljö- och kemikaliearbete krävs en systematik och harmoniserade riktlinjer för hur 

material ska bedömas ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt.  

 

Det är också viktigt för att kunna ”innehållsdeklarera”, föra loggbok över stadens projekt vilket 

ger möjligheter till uppföljning samt substitution vad gäller kemikalieinnehåll i lekplatsmaterial 

och byggmaterial generellt (Stockholms stad 2014:33-34). Om stadens förvaltningar har 

harmoniserade system är det också enklare för ramavtalsentreprenörer och leverantörer att 

anpassa sig till vilka krav och riktlinjer som gäller inom staden. 

 
1.1 BAKGRUND 
Problemet med miljö- och hälsofarliga lekplatsmaterial har uppmärksammats i Europa och 

USA men även i andra delar av världen, som exempelvis Mellanöstern och Afrika. Studier 

påvisar miljö- och hälsoaspekter på lekplatser relaterade till återanvändning av bildäck i form 

av gungor, fallskydd och konstgräs, färger med giftigt innehåll, tryckimpregnerat trä etc. Ett 

antal studier påvisar högt innehåll av PAH: er och ftalater i prover från flertalet lekplatser med 

återvunna däck i materialen (Hofstra 2007; Llompart et al., 2013). En studie i England har 

uppmärksammat problemet med skadliga metaller som bly och krom i färger på 

lekplatsutrustning (Turner et al. 2016). Flertalet studier påvisar risker med bland annat arsenik 

och koppar i tryckimpregnerat trä (Dube et al. 2004; Rechtschaffen & Williams 2005). En norsk 

studie uppmärksammar dessutom att produktdeklarationerna gällande markbeläggning av 

gummi inte listar påvisade ämnen som ftalater, PCB, THC och fenoler (Ottesen et al. 2011:18). 

 

Ett antal kommuner i Sverige har uppmärksammat olämpliga kemikalier och tungmetaller 

relaterat till bildäck, tryckimpregnerat trä, plaster etc. i förskolornas utemiljöer (Göteborgs 

Stad, 2009; Viström 2015). Ett fåtal kommuner har inlett undersökningar av alternativ till 

befintliga material för att kunna ange riktlinjer för inköp och upphandling till förvaltningar och 

bostadsbolag.  

Linköpings kommun har upprättat ett enklare styrdokument för upphandling av 

lekplatsmaterial. I riktlinjerna framkommer alternativ till lekplatsmaterial med traditionell 

tryckimpregnering i form trä behandlat med linolja, värmebehandlat samt Svanenmärkt virke. 

För bildäcksgungor anges plast eller nytillverkade däck som alternativ. Vad gäller plaster är 

riktlinjen att innehållet skall kontrolleras med tillverkaren, främst för att undvika ftalater. I 

övrigt anger riktlinjerna att information skall sökas på kemikalieinspektionens webbsida 

(Linköping kommun 2014:3-4). 

 

Göteborgs stad har gjort en inventering av sortimentet av lekplatsutrustning hos leverantörer 

till staden. Studien utfördes genom enkätutskick till leverantörer och resultatet visade att det 

finns flera produkter som uppfyller miljökrav. Utförandet av inventeringen påvisade dock 

svårigheter att hitta innehållsförteckning för produkterna i leverantörernas kataloger och 

webbinformation (Göteborg Stad 2009:3). 
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Kristianstads kommun har utformat vägledning för kemikaliefri utemiljö på förskolan. 

Kommunen initierade också ett projekt avseende alternativ till traditionellt tryckimpregnerat 

virke i träsarger på förskolor 2015. Alternativen omfattar virke med längre hållbarhet som 

kärnvirke, ek och lärkträ samt impregnering med linolja och kisel. Värmebehandlat virke nämns 

som ytterligare ett alternativ. Dessa olika materialval skall sedan utvärderas och fungera som 

referensobjekt för hållbara materialval (Kristianstads kommun 2014:11). Ett antal 

examensarbeten inriktade på inomhusmiljö i förskolor finns också tillgängliga (Andresen 2014; 

Hellerup 2015). Ett fåtal är inriktade på utomhusmaterial för barn som behandlar miljö- och 

hälsorisker som fallskydd och konstgräsplaner (Gabert 2012; Wredh 2014). Ytterligare 

examensarbeten som har fokuserat på kemikalier och inomhusmiljö för barn är också viktiga 

som referenslitteratur (Andresen 2014; Hellerup 2015). 

När det gäller andra riktlinjer som säkerhet, tillgänglighet och drift vid anläggning av lekplatser 

har flertalet kommuner utfört utredningar samt utformat lekplatspolicys. Generellt integreras 

inte riktlinjer för miljö- och hälsoaspekter i relation till lekplatsmaterial i dessa planer och 

strategier. Göteborgs lekplatspolicy inkluderar miljöhänsyn i sin policy vad gäller material och 

drift med hänvisning till att förvaltningens miljöplan ska gälla (Glader & Petersson 2007:3,8). 

Kumlas lekplatsplan ger riktlinjen att miljövänligt lekplatsmaterial ska användas (Kumla 

kommun 2012:11). 

Denna studie har därför möjlighet att uppfylla en kunskapslucka avseende vilka material som 

uppfyller befintlig kemikalieplan samt miljöprogram i Stockholms stad. Skapa riktlinjer för 

miljö- och hälsovänliga lekplatsmaterial och utvärdera hur dessa ska ställas mot riktlinjer 

gällande säkerhet, tillgänglighet, drift och övriga aspekter. Utvärdering av leverantörers roll när 

det gäller miljö- och hälsoaspekter i relation till lekplatsmaterial är också av vikt. Studien 

kommer att användas som referensmaterial vid framtagandet av program för hållbar 

lekplatsutveckling inom staden. Resultatet från studien kan också bidra till att utveckla särskilda 

kriterier för bedömning av material som ska användas av barn. 

Ur ett bredare perspektiv kan studien fylla en kunskapslucka gällande alternativa, miljö- och 

hälsovänliga lekplatsmaterial generellt vid planering av lekparker samt inköp av 

lekplatsmaterial i andra kommuner, privata bostadsföretag och entreprenörer som avser att 

anlägga lekplatser.  

1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Examensarbetet syftar huvudsakligen till att redovisa lekplatsmaterial som uppfyller kraven i 

Stockholm stads miljöprogram och kemikalieplan ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. 

Resultatet ska redovisas som en checklista (produktlista av resultatet), som kan användas av 

kommunala förvaltningar och bolag vid inköp och projektering.  

Miljöbedömningssystemet Byggvarubedömningen används som verktyg för att uppfylla 

stadens kemikaliekriterier vid inköp av byggmaterial och används för att utvärdera 

lekplatsmaterialet till produktlistan. Samtidigt utvärderas hur väl Byggvarubedömningens 

kriterier harmoniserar med stadens kriterier i relation till barnspecifika miljöer. Syftet är att 

studiens resultat ska kunna användas av staden för att motivera kriterieförändringar i 

miljöbedömningssystemet om det inte uppfyller stadens kemikaliekrav.  
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Staden behöver också få utrett hur olika lagkrav samt riktlinjer avseende anläggning av 

lekparksmaterial ska ställas mot varandra med hänsyn till miljö- och hälsoskyddsaspekter. 

Vidare syftar examensarbetet också till att undersöka leverantörernas miljö- och 

kemikaliearbete i relation till lekplatsmaterial.  

För att uppfylla studiens syfte ska följande frågeställningar besvaras: 

 
 Vilka lekplatsmaterial hos Stockholm stads leverantörer finns bedömda i 

Byggvarubedömningen och uppfyller dessa material stadens kemikaliekrav? Utformning av 

en produktlista med ”gröna” material till stadens förvaltningar. 

 Är produktlistan med grund i Byggvarubedömningen ett lämpligt förfarande när det gäller 

riktlinjer för inköp/projektering av lekplatsmaterial som uppfyller miljö- och 

hälsoskyddskrav? 

 Vilka är orsakerna till att lekplatsmaterial inte uppfyller kraven enligt Byggvarubedömningen 

och stadens kriterier? 

 Hur arbetar stadens leverantörer av lekplatsmaterial med miljö- och kemikaliefrågor? 

 Vilka krav ställs på lekplatsmaterial vid byggnation på allmän platsmark med fokus på 

markbeläggning och fallskydd? 

 Hur ska exploateringskontorets byggprojektledare ställa dessa krav mot varandra i olika typer 

av exploateringsprojekt med fokus på tillgänglighet (för individer med funktionsnedsättning) 

och riktlinjer avseende miljö- och hälsoaspekter? 

 

1.3 METODIK  
Studien inleds med omfattande litteratursökning i universitetsbibliotekets databaser, Google 

Scholar, kommunala rapporter, planer och program samt relevant lagstiftning gällande 

lekplatsmaterial. Litteratursökningen syftar till att skapa en teoretisk bakgrund som beskriver 

problem med miljö- och hälsofarliga kemikalier i lekplatsmaterial. Befintliga regelverk och 

kravställningar som omfattar lekplatsmaterial samt anläggning av lekplatser kommer också att 

undersökas. Stockholms stads miljöprogram, kemikalieplan samt olika 

miljöbedömningssystem för byggmaterial kommer likaså att inkluderas i den teoretiska 

bakgrunden. De olika metoder som kommer att användas för att besvara frågeställningarna är 

följande: 

 Inventering av lekplatsmaterial i Byggvarubedömningen. Utforma en checklista med 

”gröna ”materialval baserade på inventeringen av material i Byggvarubedömningen. 

Denna kan fungera som ett verktyg i val av lekplatsmaterial för de förvaltningar och bolag 

som i dagsläget inte arbetar med Byggvarubedömningen. 

 En enkätstudie med syftet att kartlägga leverantörernas arbete med miljö- och 

hälsoskyddsaspekter (mindre del av arbetet som knyts ihop med utvärderingen av 

leverantörer och material i Byggvarubedömningen). 

 Intervjuer med byggprojektledare och andra aktörer  

 Analysera studier, lagkrav, riktlinjer och rekommendationer gällande anläggning av 

lekpark i relation till tillgänglighet, säkerhet och drift och hur dessa skall ställas mot 

motsvarande kemikaliekrav när det gäller markbeläggning på lekplatser. 

 Utforma riktlinjer för hur byggprojektledare kan resonera vid intressekonflikter vid 

anläggning av markbeläggning på lekplats. 
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1.4 FÖRSTUDIE 

Inledningsvis och kontinuerligt har omfattande litteratursökning i databaser på respektive 

bibliotek på Stockholms universitet och Södertörns högskola, Google samt Google Scholar 

utförts. Exempel på sökord som använts är enligt följande: Kemikalier, hälsa, miljö, barn, 

riktlinjer, lekplats, lekpark, förskola, fallskydd, toxisk, gummiasfalt, gummigranulat, konstgräs, 

EPDM, SBR, TPE, träskyddsmedel, tillgänglighet, färg, säkerhet, markbeläggning, sand, flis, 

barnkonsekvensanalys, byggvarudeklarationer, miljöbedömningssystem, byggnadsmaterial, 

naturliga material, avlakning, ytmaterial, substitut, livscykelanalys, LCA. Framförallt har 

sökningen skett med engelska motsvarigheter till sökorden, samt kombinationer av dessa. 

Något större fokus har riktats mot att hitta information om andra markanläggnings- och 

fallskyddsmaterial än SBR-gummi, tillverkat av återvunna däck. Stockholms stad fasar ut 

användningen av återvunna däck på konstgräsplaner och materialet ska inte heller användas i 

barns utemiljöer (Azzopardi et al. 2015:18). SBR-gummi är det material som upplevs vara 

dominerande vad gäller olika studier och tester av innehåll i relation till markbeläggning och 

fallskydd. Idrottsförvaltningen använder EPDM-gummi i stället för återvunnet bildäcksgummi 

och flertalet leverantörer av lekplatsmaterial har också produkter med EPDM 

(Kemikaliecentrum 2016). Forskningsfronten gällande EPDM-gummi i relation till miljö- och 

hälsoeffekter är sparsam och denna har lyfts fram mer explicit i examensarbetets förstudie. 

Förstudien har också analyserat andra miljö- och hälsoaspekter av lekplatsmaterial än de som 

omfattas av miljöbedömningen i Byggvarubedömningen. Dessa är framförallt relaterade till 

olika träskyddsmedel, sand på lekplatser samt underhåll vid driftsfas. 

Vidare har kommunala rapporter, planer, program och relevant lagstiftning gällande 

lekplatsmaterial och anläggning av lekplats granskats i både nationell samt internationell 

kontext. Befintliga regelverk som omfattar lekplatsmaterial och projektering av lekplatser har 

också granskats.  

Stockholms stads miljöprogram, kemikalieplan och styrdokument för anläggning av lekplats 

analyserades noggrant. Avsikten var att analysera stadens kravställningar för kemikalieinnehåll 

i material och ställda leverantörs- och exploateringskrav gällande målgruppen barn och 

säkerhet. Slutligen granskades regelverken för tillgänglighet på lekplatser för personer med 

funktionsnedsättning. 

Miljöbedömningssystemen BASTA, Sunda Hus och Byggvarubedömningen för byggmaterial 

analyserades också med fördjupat fokus på Byggvarubedömningen. 

Deltagande på ett flertal möten med representanter från Trafikkontoret, Kemikaliecentrum, 

Exploateringskontoret samt Norrmalms Stadsdelsförvaltning har också bidragit till kunskap om 

ämnet. Kemikaliecentrum har också arrangerat två seminarier under våren med ett flertal 

aktörer och intressenter gällande barn och byggmaterial, ”Forum för kemikaliesmart byggande 

- Bygga kemikaliesmart förskola” samt ”Forum för kemikaliesmart byggande - Granulat och 

fallskydd” där mycket information kunnat användas som referensmaterial i denna studie 

(Kemikaliecentrum 2016).  
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Telefonsamtal och mejlkontakter med leverantörer, byggprojektledare,  

ramavtalsentreprenörer, förskolepersonal, brukare (inkl. barn och föräldrar med eller utan 

funktionsnedsättning) har bidragit till kunskap som omsatts i praktiken vid litteratursökning.  

 
1.5 MILJÖBEDÖMNINGSSYSTEMET BYGGVARUBEDÖMNINGEN  
En stor del av studien utfördes i miljöbedömningssystemet Byggvarubedömningen för att söka 

efter bedömt lekplatsmaterial bland Stockholms stads leverantörer. I de fall stadens leverantör 

varit representerade i Byggvarubedömningen har respektive bedömd produktpost granskats vad 

gäller bifogade dokument som byggvarudeklarationer, säkerhetsdatablad, producentintyg, 

prestandadeklaration och produktdeklaration.  

 

Produktposter som uttryckligen specificerats för inomhusbruk har inte inkluderats i 

bedömningen. Produktposter hos leverantörer som omfattas av stadens möbelprogram men som 

inte specifikt finns listade i möbelkatalogen har inte heller inkluderats i bedömningen. Sökning 

och analys av leverantörernas sortiment utfördes vid ett flertal tillfällen under tiden som 

examensarbetet utfördes, då nya produkter tillkom kontinuerligt. 

 

Varje enskilt bedömd produktpost kan i vissa avseenden omfatta ett flertal produkter, med 

förutsättningen att dessa har samma innehåll samt haltgränser. Att flera produkter finns 

bedömda under samma produktpost förekommer för ett tiotal produktposter. Det framkommer 

med tydlighet vid produktnamnet i de fall det endast rör sig om ett fåtal produkter. I de fall det 

rör sig om en större mängd produkter är artikelnummer bifogad bland övriga dokument 

(Byggvarubedömningen 2016a). 

 

Framförallt har respektive produktpost granskats avseende erhållen bedömning enligt 

kategorierna ”Rekommenderas”, ”Accepteras” alternativt ”Undviks”. Dessa baseras på 

ingående ämnes egenskaper och haltgränser enligt Byggvarubedömningens innehållskriterier 

baserade på kemikalielagstiftningen REACH och CLP-förordningen (Bilaga 

1;Byggvarubedömningen 2014:5). Vid varje sökning har tilläggskriteriet SIN – list, 

internationella kemikaliesekretariatets lista över bland annat hormonstörande ämnen lagts till 

som ett särskilt kriterium enligt Stockholms stads kemikalieplan (ChemSec 2014; Stockholm 

stad 2014:55). Produktposterna har också granskats avseende bedömning vad gäller 

livscykelkriterier och totalbedömning även om fokus riktats mot innehållskriterierna (Bilaga 

1).  

 

Alla produktposter som innehållsdeklarerats med utfasningsämnen, riskminskningsämnen, 

ämnen på kandidatlistan enligt EU:s kemikalielagstiftning, SIN- list eller som faroklassats 

enligt CLP-förordningen har granskats specifikt. Avsikten var att stämma av huruvida stadens 

kriterier för upphandling och användning av byggvaror för den prioriterade målgruppen barn 

uppfylldes (Byggvarubedömningen 2016a; EG 1907/2006; EG 1272/2008; Stockholms stad 

2014:27; 2016:30).  

 

Alla produktposter har lagts till i en specifik projektmapp som skapats i 

Byggvarubedömningens databas, där också kommentarer vad gäller kemikalieinnehåll infogats. 

Alla produktposter som har fått bedömningen ”Undviks” har uteslutits från den slutliga 

produktlistan. Produktposter som uppnått bedömningarna ”Rekommenderas” och ”Accepteras” 
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är generellt godkända enligt stadens kriterier trots att dessa innehåller lägre halter av exempelvis 

utfasnings- samt riskminskningsämnen. I stadens rekommendationer för kemikaliesmart 

förskola bör helhetsbedömning ”Rekommenderas” i Byggvarubedömningen vara vägledande 

för utomhusmaterial på förskolor (Azzopardi et al. 2015:18). Enligt Kemikalieplanen ska det 

över lag vid bygg och anläggning, användas material som är helt fritt från utfasningsämnen 

samt riskminskningsämnen.  

Då det inte alltid är möjligt att finna produkter som uppfyller nolltolerans gäller dock 

accepterade haltgränser i ingående ämnen i vara/produkt, vid leverans (ej tillverkningsämnen 

som inte finns i färdig vara/produkt) enligt Byggvarubedömningens kriterier för 

bedömningarna ”Rekommenderas” och ”Accepteras”.  

Inom ramen för denna studie har dock alla produktposter granskats för att uppfylla stadens 

särskilda kriterier oavsett uppnått betyg i Byggvarubedömningen. Produktposterna har också 

granskats i syftet att undersöka om särskilda kriterier behöver utvecklas. 

Produkter med tveksamt kemikalieinnehåll i relation till stadens kriterier med   bedömningen 

”Rekommenderas” eller ”Accepteras” kopierades till en specifik projektmapp (Bilaga 2). Ett 

par exempel på andra produkter med tveksamt innehåll baserat på studiens litteratursökning och 

analysen i Byggvarubedömningen kopierades också till mappen (Tabell 22). Flera produkter 

har kunnat avskrivas som ”tveksamma” efter dialog med Kemikaliecentrum. De kvarvarande 

produkterna med misstänkt kemikalieinnehåll i relation till stadens kriterier har sorterats ut från  

den slutliga produktlistan (Bilaga 2). Motivering till produkterna som sorterats ut som 

tveksamma baserade på litteratursökning och analys i Byggvarubedömningen finns i 

diskussionsdelen (Tabell 22). Produkterna i (Tabell 22) har dock inte exkluderats från den 

slutliga produktlistan.  

Slutligen exporterades alla produktposter oavsett bedömning eller om dessa var utpekade som 

tveksamma till ett excelark för vidare bearbetning (Bilaga 3). Den slutliga produktlistan där 

produktposter som utpekats som tveksamma eller bedömda som ”Undviks” uteslutits finns i 

(Bilaga 4). Resonemang kring hur miljö- och hälsofarliga kemikalier kan begränsas ytterligare 

finns i avsnitten resultat samt diskussion.  

1.6 ENKÄTSTUDIE 

En enkätstudie (Bilaga 5) utfördes med syftet att kartlägga leverantörernas arbete med miljö- 

och hälsoskyddsaspekter. Enkäten är en mindre del av arbetet som knyts samman med 

utvärderingen av leverantörer och material i Byggvarubedömningen samt förstudie. Enkäten 

skapades i verktyget Survey & Report vilket finns tillgängligt för studenter på Stockholms 

universitet. Enkäten e-postades, med frågorna och en svarsfunktion direkt inskrivna i mejlet, 

för att ge en ökad svarsfrekvens (Bryman 2011:598–99). En förklarande inledning i enkäten 

avseende syfte och urval av respondenter samt två påminnelser skickades ut för att öka 

svarsfrekvensen. Enkäten var öppen att besvaras i en månad (Bryman 2011:231). 

Primärt användes öppna frågor för att få en djupare insikt i hur leverantörerna arbetar med 

miljö- och kemikaliefrågor samt kunskapsnivån om dessa. Öppna frågor kan resultera i att 

respondenten upplever att enkäten blir för tidskrävande och ge ett bortfall av respondenter 
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(Bryman 2011:232). Öppna frågor kan också vara tidskrävande när det gäller att koda svaren 

samt ge bristande validitet (Bryman 2011:244–45).  

1.7 INTERVJUSTUDIE 

En mindre kvalitativ intervjustudie utfördes med fyra personer som en del av examensarbetet. 

Syftet var att få en inblick i hur byggprojektledare och landskapsarkitekter resonerar kring de 

olika riktlinjer och krav som berör anläggning av lekplats. Denna del av examensarbetet 

initierades av Exploateringskontoret och majoriteten intervjuade arbetar där. Intervju gjordes 

också med landskapsarkitekt på det kommunala bostadsbolaget Svenska Bostäder.  

 

Intervjuerna delades upp i två metodiska delar. Den första delen bestod av semistrukturerade 

frågor baserade på ett formulär (Bilaga 6). Frågeunderlaget skickades ut i förväg för att 

respondenten skulle kunna förbereda sig (Gillham 2008:103). Att skicka ut frågeformuläret i 

förväg gav också respondenten möjlighet att besluta sig för om de var rätt intervjuobjekt 

kunskapsmässigt. Frågorna var av öppen karaktär där följdfrågor ställdes då det ansågs 

värdefullt. Den halvstrukturerade intervjuns fördelar är struktur med samtidig flexibilitet 

(Bryman 2011:445; Gillham 2008:103).   

 

Den sista frågan och efterföljande samtal var av ostrukturerad karaktär. Metoden är passande 

vid inledningsfasen av en studie för att finna referenser till vidare eftersökningar inom 

exempelvis litteraturstudier (Gillham 2008:37). I denna studie var den ostrukturerade och 

halvstrukturerade metoden passande eftersom det var svårt att bedöma vilken kunskap som 

fanns tillgänglig hos projektledare och landskapsarkitekter. Det var viktigt att få förståelse för 

vad som var relevant för dem att få ytterligare kunskap om, gällande hur de ska ställa olika 

aspekter och riktlinjer mot varandra vid anläggning av lekplatser (Gillham 2008:37). 

 

Frågorna utformades i dialog med Exploateringskontoret och placerades i lämplig 

ordningsföljd. Onödiga ord sorterades bort och avsikten var att göra frågorna tydliga samt att 

undvika ledande formuleringar (Bryman 2011:419; Gillham 2008:43). Som underlag användes 

det i vissa fall på förhand ifyllda frågeunderlaget. Övriga resonemang antecknades under 

intervjun. Ingen inspelningsfunktion användes vid intervjuerna.  

1.8 LITTERATURSTUDIE 

En litteraturstudie gjordes för att utforma riktlinjer för hur olika hänsynstaganden ska vägas 

mot varandra vid anläggningen av lekpark. Studien baseras på kvalitativ och kvantitativ 

sekundärdata (Bryman 2011:300). Studien omfattar forskning avseende aspekter som säkerhet, 

tillgänglighet och barns preferenser i relation till markanläggningsmaterial på lekplatser. Då 

forskningen är begränsad vad gäller drift, ekonomiska aspekter samt materialens hållbarhet 

(livslängd, slitage etc.) har diverse styrdokument från myndigheter och organisationer också 

granskats. I möjligaste mån har studier och rapporter utförda i länder med liknande 

väderförhållanden som Sverige valts ut. Rapporter och andra underlag från leverantörer av 

lekplatsmaterial har exkluderats i möjligaste mån, då dessa kan vara utformade av kommersiella 

skäl vilket kan ge ett snedvridet resultat. Flertalet studier inom säkerhet, tillgänglighet och en 

artikel avseende livscykelanalys gällande lekplatsmaterial fanns inte tillgängliga på Stockholms 

Universitets eller Södertörns högskolas databaser. Artiklarna på dessa områden i relation till 

lekplatser är få. Att tillgången till dessa begränsats kan ha påverkat resultat och slutsatser.  
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1.9 METODDISKUSSION 

Studiens syfte var att genomföra ett uppdrag för en kommun och i vissa avseenden inom 

kontexten för specifika aktörer i kommunen. Studien gör inte anspråk på att generalisera 

resultatet i ett bredare sammanhang vilket är kopplat till den externa validiteten (Bryman 

2011:352).  

Analysen av lekplatsmaterial i Byggvarubedömningen berör dock stadens aktörer generellt då 

de flesta har bidragit med information om sina leverantörer. Analysen i Byggvarubedömningen 

är också konstruerad utefter Stockholms stads specifika kriterier i miljöprogram samt 

kemikalieplan vad gäller byggmaterial och målgruppen barn. Därmed kan resultatet bli 

annorlunda om samma studie görs på uppdrag av en annan kommun som har annorlunda 

kriterier och förutsättningar.  

Enkät- och intervjustudierna omfattar för få respondenter för att kunna generalisera resultatet. 

Resultatet går inte heller att generalisera inom Stockholms stad, vad gäller leverantörer av 

lekplatsmaterial eller projektledare/landskapsarkitekter inom stadens olika förvaltningar. 

Litteraturstudien är dock möjlig att generalisera men bör anpassas till specifika lokala 

förutsättningar som markförhållanden, planer och program och ses som en förstudie till 

fördjupade studier.  

Reliabiliteten är beroende av att en annan forskare eller student ska kunna upprepa studien och 

uppnå samma resultat (Bryman 2011:352). Reliabiliteten stärks i studien genom att metoder 

och kriterier för undersökningsdesignen beskrivs med tydlighet för att studien ska kunna 

replikeras. Det är dock en svaghet att studien i stor omfattning påverkas av kommunala 

styrdokument, definitioner och lagstiftning eftersom dessa snabbt förändras. Trots studiens 

förhållandevis korta tidsram var det tydligt. De initiala förutsättningarna förändrades när 

stadens nya miljöprogram antogs, flera organisationer som omnämns i stadens och 

Byggvarubedömningens giltiga styrdokument avvecklats och nya skapats.  

Exempelvis avsågs att skapa produktlistan utefter stadens tre godkända 

miljöbedömningssystem för byggvaror, BASTA, Byggvarubedömningen och Sunda Hus då 

examensarbetet inleddes (Stockholm stad 2014:10,33). I april antogs dock stadens 

miljöprogram 2016-2019 där Byggvarubedömningen enskilt lyfts fram som det standardiserade 

system som stadens olika aktörer ska använda sig av (Stockholms stad 2015:30-31).  

Byggvarubedömningens kriterier är också föränderliga eftersom de baseras på lagstiftning men 

också byggvarudeklarationer som kan vara striktare än befintlig lagstiftning (Föreningen för 

byggvarudeklarationer 2015:3-4). För att studien ska vara replikerbar och för att den generella 

validiteten dvs. om det som är avsett att mätas verkligen mäts, ska vara legitim är det av största 

vikt att metoden beskrivs mycket tydligt (Bryman 2011:162,169). I synnerhet är det av 

betydelse vid kvalitativa studier där forskarens subjektiva värderingar kan påverka resultatet 

(Bryman 2011:170).  

I förstudien som ligger till grund för bakgrundsavsnittet i denna studie finns en dominans vad 

gäller information om fallskyddsgummi (gummigranulat, konstgräs, fallskyddsplattor, 

platsgjutet gummi) beroende på att materialet behandlas i två av frågeställningarna. 

Fallskyddsgummi och gummi som markanläggningsmaterial är också det som generellt 

debatteras nationellt och i princip hela västvärlden, i synnerhet SBR – gummit (oftast återvunna 
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däck) varav extra fokus riktats mot dessa material. Eftersom staden arbetar med att fasa ut 

användningen av gummi gjort på återvunna däck har studier om SBR -gummi fått mindre 

utrymme i bakgrundsavsnittet till fördel för EPDM – gummi som generellt används i stället 

(Kemikaliecentrum 2016). Forskningsfronten domineras av studier om SBR – gummi men av 

skälet presenterat ovan har fokus i studien vilat på att finna forskning om EPDM - gummi.  

 

För att undvika subjektiva värderingar har djupgående litteraturstudier samt diskussioner med 

ett stort antal berörda intressenter i relation till anläggning och brukande av lekplatser utförts.  

1.10 ETIK  

Leverantörer och produkter som listas i produktlistan och analysen av lekplatsmaterialet i 

Byggvarubedömningen är inte avkodade. Syftet är att öka transparensen och spårbarheten för 

att analysen ska kunna replikeras och granskas (Bryman 2011:374). Byggvarubedömningen är 

ett system som är tillgängligt för alla som önskar ta del av bedömningar. Leverantörerna har 

dessutom frivilligt lämnat dokumentation och uppgifter till databasen. Beslutet att uppge 

leverantörs- och produktnamn har tagits i dialog med Byggvarubedömningen. 

Intervjupersonerna och företagen i enkätstudien har informerats om studiens syfte (Bryman 

2011:131). Intervjupersonerna har också skriftligen tillfrågats om samtycke till att kommentarer 

publiceras i examensarbetet samt har fått möjlighet att redigera dessa (Bryman 2011:132). 

Företagen som deltagit i leverantörsenkäten och intervjupersonerna är anonyma i enkät- och 

intervjudelarna för att ta hänsyn till konfidentialitetskravet som främst berör personliga 

uppgifter (Bryman 2011:131–35; Gillham 2008:30–33). Av samma skäl har anställda på 

stadens olika förvaltningar och bostadsföretag vilka bidragit med information till studien inte 

namngetts. 

 

2. BARN OCH KEMIKALIER 

Barn är särskilt känsliga och exponerade för kemikalier med sina små kroppar och högre 

ämnesomsättning, men också genom sitt beteende. Exponeringen sker genom upptag via hud 

och slemhinnor, genom inhalation eller intag via munnen. Yngre barn är utsatta då de gärna 

suger på fingrarna och stoppar föremål, sand och jord i munnen vilket kan leda till att de 

exponeras för högre halter än vuxna, om materialen är kontaminerade av kemikalier 

(Kemikalieinspektionen 2013:11; 2014b:16; 2007:15). Barnen exponeras också av kemikalier 

i markmaterial via huden i större utsträckning än äldre barn och vuxna, då de ofta kryper på 

marken (Kemikalieinspektionen 2007:20).  

 

Vid exponering för samma kemikaliemängd som en vuxen, får ett barn i sig högre dos i relation 

till sin vikt (Kemikalieinspektionen 2014c:16). Barn har också en ökad exponeringsrisk via 

lungalveolernas större yta i relation till sin vikt (Kemikalieinspektionen 2007:15). Den 

toxikologiska effekten och inre exponeringen av kemikalier i barnets kropp kan vara 

svårbedömd då njurarnas funktion och system för nedbrytningen av kroppsfrämmande ämnen 

inte är fullt utvecklade (Kemikalieinspektionen 2007:15–16; Sterner 2011:180). Nedbrytning 

och utsöndring av kemikalier kan därför fungera annorlunda hos barnet än hos en vuxen 

beroende på dess ålder och utveckling (Kemikalieinspektionen 2007:16). 

 

Särskilt känsligt är hormonsystemet som bland annat reglerar mekanismer inom fortplantning, 

tillväxt, hjärta och kärlsystemet, immunsystemet och biotransformation av olika ämnen 
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(Kemikalieinspektionen 2007:16). Flertalet hormonella system samspelar genom hög grad av 

komplexitet vid barnets utveckling. Utvecklingen är särskilt störningskänslig hos foster och det 

lilla barnet då organsystemen utvecklas i snabb takt. Sensitiviteten kvarstår dock tills barnet 

uppnått puberteten och känsligheten fluktuerar över tid vilket indikerar att den toxiska effekten 

av kemikalieexponering korrelerar med både dos samt vilken ålder barnet har vid exponeringen 

(Kemikalieinspektionen 2007:16; 2014b:16).  

Forskning påvisar risker med exponering av hormonstörande ämnen hos det växande barnet, 

framförallt i relation till störningar vid utvecklingen av fortplantningsorgan samt 

hormonrelaterade sjukdomar (World Health Organization & United Nations Environment 

Programme 2013:22-23). 

3. LEKPLATSMATERIAL

3.1 TRÄ  
På lekplatser förekommer trämaterial i möbler, gungbrädor, sarger, hinderbanor, 

klätterställningar, lekstugor och som fallskydd i form av flis på marken. Trä förekommer också 

i unik, platsbyggd lekplatsutrustning (CPSC 2015; Shackell et al. 2008:86).  

Träprodukter för utomhusbruk är ofta behandlade med kemiska träskyddsmedel för att 

förhindra nedbrytning och angrepp av insekter och svamp. Tryckimpregnerat trä kan innehålla 

kreosot, arsenik, koppar och krom vilket är olämpligt i exempelvis sandlådesarger och möbler på 

lekplatser. Enligt Naturskyddsföreningens undersökning finns tryckimpregnerat trä på 67 % av 

förskolornas utegårdar. Kreosotimpregnerade järnvägsslipers är förbjudna att använda på 

lekplatser men fanns på 3.5% av förskolornas gårdar (Grudd & Dahl 2013:19; KIFS 1998:8). 

Träskyddsmedel med koppar, krom och arsenik (CCA-baserade medel) har fasats ut men 

Tanalith E7 med innehåll av koppar och liknande varianter kan förekomma (Brelid 2013:8; 

Göteborg Stad 2009:6; Stig 2011:5). Studier avseende träskyddsmedel visar exempelvis koppar 

och arsenik tas upp via hudkontakt med trä som behandlats (Gress et al. 2014:443; Kwon et al. 

2004:112; Platten 2016:448). En studie påvisade halter om 2.5 mg per exponeringstillfälle vid 

hudkontakt med trä behandlat med kopparbaserad tryckimpregnering, vilket är inom övre 

normalgränsen. I vissa fall överskreds det tolerabla dagsintaget av koppar för barn under 8 år 

(Platten et al. 2016:448). 

Alternativa material och behandlingar i relation till träskyddsmedel är tåliga träsorter som ek, 

kärnved, lärkträ eller trä som värmebehandlats eller strukits med linolja. Andra alternativ till 

trä är HPL (high pressure laminat) stål- och aluminiumkonstruktioner och limmat virke (Brelid 

2013:7; Göteborgs Stad 2009:6). Kiselbehandlat trä används också som ett alternativ till 

traditionell träskyddsbehandling (Stig 2011:15).  

3.2 PLAST 

På lekplatser används plastmaterial till exempelvis rutschkanor, gungor och möbler. Plast finns 

i hundratals olika typer bestående av plastpolymerer med olika tillsatser. Plast och gummi består 

av polymerer som är sammanlänkade monomerer. Dessa monomerer är bundna till varandra 

genom kovalenta bindningar, vilka är mycket starka. De enskilda monomererna anses därför 

inte vara hälsofarliga i polymer form. Vissa monomerer klassificeras som miljö- och 

hälsofarliga, carcinogena och/eller mutagena (kategori 1A och 1B) enligt CLP-förordningen 
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och SIN-listan, ChemSecs lista på de farligaste ämnena enligt REACH (Chem Sec 2014; Klar 

et al. 2014:18; Lithner et al. 2011:3310,3316,3321). Exempel på polymerer tillverkas av 

hälsoskadliga monomerer är PVC (polyvinylklorid), PC (polykarbonat), polyuretan, ABS 

(akrylnitril-butadien-styren). epoxi-, fenol- och aminplaster m.fl. (Christiansson et al. 2013:65; 

Klar et al. 2014; Lithner et al. 2011:3309,3316). 

 

Plasten kan brytas ned av olika fysiska och biologiska mekanismer, UV-strålning, ozon, 

växlande temperaturer, luftföroreningar, mikroorganismer och smuts. Flertalet ämnen (additiv) 

tillsätts för att motverka nedbrytningen exempelvis antioxidanter, ftalater (mjukgörare), UV-

stabilisatorer, antimikrobiella ämnen, fyllningsmedel och färgämnen (Christiansson et al. 

2013:65). Klassificeras additiven enligt SIN-lista eller CLP-förordningen bör dessa också 

substitueras (Klar et al. 2014:18; Lithner et al. 2011:3316,3321).  

3.3 GUMMI  

Konstgräsytor och fallskyddsplattor (mjuk asfalt) är vanligt på nybyggda lekplatser och 

förskolor. Dessa underlag ersätter allt oftare fallskyddssand och naturligt gräs då de är 

slittåligare samt ökar tillgängligheten (SISAB 2013:1).  

 

Plastmaterial bestående av polymera material omfattar också naturgummi och syntetiskt 

gummi. Gummit är uppbyggt av polymerer och ett antal additiv precis som plastmaterial 

(Christiansson et al. 2013). De konstgjorda underlagen består av det billigare granulatet SBR 

(styrenebutadiene) innehållande återvunna däck, nyproducerat och återvunnet granulat av 

EPDM (etylen propylene diene monomerer) eller TPE (termoplastiska elastomerer). 

 

Det är främst SBR granulat som studerats avseende miljö- och hälsofarliga effekter då däcken 

kan innehålla tungmetaller och kemikalier (Llompart et al. 2013; Universitetssjukhuset 2015). 

Det finns också virgint, nyproducerat SBR - gummi på marknaden för fallskydd 

(Byggvarubedömningen 2016a). Virgint SBR - gummi verkar dock inte vara undersökt i studier 

av gummimaterial i relation till markbeläggning enligt litteratursökning inom denna studie.  

 

Konstgräset är uppbyggt av stråmaterial i form av polyeten och polypropylen samt ett fyllmedel 

som kan bestå sand, plastkulor, naturgummi, nyproducerat gummi eller återvunnet ifrån 

bildäck. Det senare kan innehålla HA-olja (högaromatisk) som kan fälla ut metaller, ftalater 

och PAHer (Kemikalieinspektionen 2015c; Norin et al. 2015). Lagret av gummigranulat skapar 

svikt på fotbollsplaner men är inte lika nödvändigt på ytor för lek (SISAB 2013:1).  

 

Även fallskyddsplattor kan innehålla exempelvis zink, PAHer, brom och andra kemikalier om 

det stötdämpande, undre lagret är gjort av återvunna däck. Det översta lagret är ofta gjort av 

EPDM gummi (Norin et al. 2015; Ottesen et al. 2011:12). Platsgjutna fallskydd och 

fallskyddsplattor innehåller gummigranulat och bindemedel av isocyanater som bildar 

polyuretan efter härdning (Nasjonalt Folkehelseinstitutt 2011:14). Granulat till fallskydd och 

konstgräs kan också innehålla återvunnen PVC (Kemikalieinspektionen 2006:13). En annan 

form av underlag är s.k. gräsarmering vilket i en norsk studie visades innehålla höga halter av 

THC, PAH, nonylfenol och flertalet ftalater. För vissa ämnen överskreds norska gränsvärden 

för farligt avfall (Ottesen et al. 2011:12).  
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Annan lekplatsutrustning som innehåller gummi är bildäcksgungor, hinderbanor, gungbrädor 

och även i dessa används ofta återvunna däck. Naturskyddsföreningen fann i en undersökning 

att 73 % av förskolorna har däck på sina gårdar (Grudd & Dahl 2013:19). Är däcken 

producerade efter den 1 januari år 2010 är innehållet dock begränsat genom gällande 

lagstiftning i REACH-förordningen (EG 1907/2006). Numera finns nyproducerade däckgungor 

för användning på lekplats (Göteborg Stad 2009:5; Linköping kommun 2014:2). 

3.3.1 HUMANTOXIKOLOGISKA EFFEKTER RELATERAT TILL GUMMI 

Flertalet studier avseende hälsorisker i samband med exponering för metaller och kemikalier 

såsom bly, kadmium, PAH, SVOC, i framförallt SBR – gummi av återvunna däck bedömer 

påverkan som låg (Nasjonalt Folkehelseinstitutt 2011; Pavilonis et al. 2014; Ruffino et al. 

2013;Wallberg et al. 2016:33). Förhöjda halter av bly har i vissa fall uppmärksammats i granulat 

och vid analys av återvunnet EPDM -granulat påvisades att mindre kornstorlek spelar roll vid 

upptag av bly via munnen (Kim et al. 2012:8-9). Bly har i vissa fall använts som färgpigment i 

granulat och bör undvikas på platser där barn vistas (Pavilonis et al. 2014:54). Användning av 

EPDM - gummi inomhus har gett symtom i form av yrsel och klåda enligt ett examensarbete 

inom miljö- och hälsoskydd (Wredh 2014:34). 

3.3.2 EKOTOXIKOLOGISKA EFFEKTER RELATERAT TILL GUMMI 

Ekotoxikologiska effekter är främst undersökta i relation till återvunna material där läckage av 

zink varit den mest utmärkande effekten men även PAH, brom, PCB har hittats i jordprover 

(Ottesen et al. 2011:18). Utöver zink påvisar befintliga studier dock inte någon betydande 

påverkan på den akvatiska miljön vad gäller SBR-gummi (Wallberg et al. 2016:15). En 

övergång till användning av andra nyproducerade och återvunna material i form exempelvis 

syntetiska plaster har ökat intresset för även dessa materials effekter på ekosystemen.  

EPDM – gummi används i både nyproducerad och återvunnen form. Återvunnet EPDM - 

gummi uppvisade hög ekotoxicitet hos vattenlevande organismer (kräftdjur) i en studie, även 

högre än SBR - gummi av återvunna däck vilket dock hade högre ekotoxikologisk effekt på 

alger. Två andra EPDM -gummin testades likaså men uppvisade inte samma effekt (Krüger et 

al. 2013:72; Universitetssjukhuset 2015:5). En annan studie observerade att poolkant av EPDM 

i akvakultur var mycket toxikologiskt för nitrifikationsbakterier samt räkor. Den toxikologiska 

effekten är dock relaterad till vilka additiv som finns i gummit (Horowitz et al. 2000:93-101-

103). Laktester i olika studier påvisar att innehållet skiljer sig åt mellan olika producenter 

(Wallberg et al. 2016:4). En forskningssammanställning uppmärksammar att additiv som 

bensotiazoler och benzendiaminer i EPDM, TPE samt SBR gummi kan vara problematiska, då 

dessa ämnen kan tillföras vattendrag via andra utsläppskällor och eventuella miljöeffekter är 

osäkra (COWI 2012:27; Wallberg et al. 2016:31). Slutsatsen dras också att lakvatten från 

konstgräsplaner kan ge miljöpåverkan beroende på dagvattensystemens funktionalitet och 

utsläppsrecipientens lokalisering (Wallberg et al. 2016:4). 

En svensk rapport som undersökt utsläppskällor av mikroplaster, uppskattar att 2300-3900 ton 

av framförallt SBR-granulat men också EPDM samt TPE från svenska fotbollsplaner sprids i 

mark och vatten varje år (Magnusson et al. 2016:30). Ytterligare en svensk rapport redovisar 

uppgifter om att 3-4 ton gummigranulat fylls per konstgräsplan per år. Stora mängder granulat 

sprids utanför planerna och hamnar i exempelvis dagvatten (Wallberg et al. 2016:28,32). I en 

norsk studie visade provtagningen att äldre fallskydd av gummi generellt innehöll lägre halter 
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av miljö- och hälsofarliga ämnen vilket kan bero på att dessa ämnen lakas ut (Ottesen et al. 

2011:16).  

3.3.3 VARIATION INNEHÅLL I GUMMI 

SWECO har gjort en kunskapsöversikt på uppdrag av Naturvårdsverket och redovisar att 

innehåll av miljö- och hälsofarliga ämnen baserat på laktester, varierar mellan olika tillverkare. 

Det verkar dock inte som att miljö- och hälsofarliga ämnen i EPDM- och SBR - gummi skiljer 

sig åt i relation till producentens lokalisering inom Europa, USA, Sverige, Norge och Danmark 

enligt två forskningssammanställningar (COWI 2012:26; Wallberg 2016:25). 

Sammanställningen redovisar att inbördes kategorisering mellan SBR-, EPDM- samt TPE- 

gummi ur miljö- och hälsosynpunkt varierar beroende på skillnader i innehåll vad gäller additiv 

(Wallberg et al. 2016:31).  

 

Enligt en forskningssammanställning innehållsdeklareras SBR och EPDM sparsamt i 

förhållande till den stora mängd ämnen som kan ingå vid produktionen av gummi (Wallberg et 

al. 2016:4). En norsk studie fastslår att producenternas innehållsdeklarationer av 

gummifallskydd saknar korrekt information om ingående miljö- och hälsoskadliga ämnen som 

ftalater, fenoler, PCB som (Ottesen et al. 2011:16,18). 

3.3.4 GUMMI AV ÅTERVUNNA DÄCK OCH ALTERNATIV 

Kunskap om kombinationseffekter (s.k. cocktaileffekter) av flera kemikalier både ur human- 

och ekotoxikologiskt perspektiv anses vara osäkra. Granulat tillverkat av återvunna däck 

(återvunnet SBR-gummi) avråds generellt på lekplatser och fotbollsplaner av flera sakkunniga 

instanser (Kemikalieinspektionen 2014b; Universitetssjukhuset 2015). Stockholms stad har en 

policy att inte använda gamla bildäck vid anläggning av konstgräs på stadens egna anläggningar 

(Azzopardi et al. 2015:18). Idrottsförvaltningen i Stockholm använder EPDM – gummi i stället 

men testar även att använda kork som alternativt material i stället för gummigranulat på sina 

konstgräsplaner (Kemikaliecentrum 2016). Andra alternativ till gummi med organiskt 

fyllnadsmaterial är exempelvis bark och kokos (Wallberg et al. 2016:4).  

3.4 FÄRG 

I USA och andra delar av världen uppmärksammas att miljö- och hälsofarliga ämnen i färger 

förekommer på lekplatser (Mathee et al. 2009:819). I Sverige och Europa har det inte 

uppmärksammats i mer än en publicerad studie. Det överraskande resultatet visade dock att 

metaller, i synnerhet bly, krom samt blykromater som sedan länge fasats ut, förbjudits eller 

används med restriktioner var allmänt förekommande på lekplatsutrustning och andra material 

i lekparker i Storbritannien. Dessa metaller förekom också i höga doser på nyligen installerad 

lekplatsutrustning och nymålade ytor (Turner et al. 2016:464-465).  

 

Eftersom de toxiska effekterna av bly är kumulativa och barn utsätts för otaliga källor kan det 

vara svårt att härleda förgiftning till just lekplatsen (Turner et al. 2016:464-465). En studie har 

dock påvisat samband mellan barn som ätit färgflagor och förhöjda halter av bly (Moore et al. 

1995:9-11). Även lekutrustning av trämaterial med flagnande färg kan ge exponering för 

kadmium och bly då dessa metaller kan finnas i äldre färgpigment (Azzopardi et al. 2015:13).  

3.5 SAND 

Sand används för sina fallskyddande egenskaper på olika lekytor under gungställningar, 

klätterställningar samt som lekmaterial i sandlådor. Sanden kan kontamineras av kemikalier 
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som fälls ur från sargen om denna är behandlad med träskyddsmedel eller målad med olämplig 

färg (Kemikalieinspektionen 2007:23; Turner et al. 2016:461). Beroende på 

användningsområde har sanden olika kornstorlek där fallskyddssanden s.k. EU-sand 

(gungsand) har större kornstorlek (ca 0,2 – 4,0 mm respektive 0,1 – 1,2 mm). Denna sand har 

enligt utredning inte tillräckligt stora partiklar för att exponera barn för damm vid inandning 

(Gustafson 2009:2). Leksand till sandlådor har mindre kornstorlek, oftast 60 μm-0.2 mm och 

består till stor del av kvartssand (kristallin kvartssand, kristobalit, kiseldioxid, kvartsit) (Enge 

2006:299; Rådasand 2016:1). Regelbunden exponering för respirabelt kvartsdamm vid 

exempelvis blästring, brytning av berg, sten, sand har vid bristande skyddsåtgärder kunnat leda 

till silikos, ”stendammslunga” och lungcancer (Arbetsmiljöverket 2015a:1).  

Forskning i relation till barns exponering för kvartsdamm vid lekplatser eller annan exponering 

är i det närmaste obefintlig. Kortsiktig exponering för barn samt lång latenstid för att utveckla 

lungcancer, kol och silikos kan vara orsaker till det (Arbetsmiljöverket 2015a:1; Enge 

2006:300). I USA påbörjade CPSC (Consumer Product Safety Commission) en studie avseende 

barns exponering för sand och hälsoeffekter men har inte nått några definitiva slutsatser (CPSC 

2004:71; Enge 2006:299).  

Barns exponering är dock betydligt mindre än den yrkesmässiga exponeringen men 

kunskapsläget avseende vilka halter som påverkar en barnlunga är osäkra (CPSC 2004:71; Enge 

2006:299). För att minimera risker med kvartsdamm i sand bör den vara tvättad samt hållas 

fuktig vid små kornstorlekar (Enge 2006:300). Sand ska vara av god kvalitet enligt Stockholms 

stads anvisningar för giftfria förskolor och rekommenderar byte av sand två gånger per år 

(Azzopardi et al. 2015:18). Det kommunala bostadsbolaget Svenska Bostäders riktlinjer 

avseende leksand är att denna ska vara i storlek 1-4 mm, tvättad och tumlad. Sanden ska också 

vara uppfylla kraven inom europastandarden (Svenska Bostäder 2016:7). 

4. KEMIKALIER
Nedan följer exempel på kemikalier som kan finnas i lekplatsmaterial. 

Markbeläggningsmaterial och fallskydd av gummi innehåller en stor variation av ämnen varav 

vissa beskrivs i avsnittet gummi. 

4.1 KOMBINATIONSEFFEKTER 
Med kombinationseffekter s.k. Cocktaileffekten avses att en kemikalieblandning innehållande 

flera ämnen kan ge synergistiska, förstärkande effekter i levande organismer (1+1=3). 

Effekterna kan också vara additiva, utan någon samverkan av ämnen eller antagonistiska där 

ett ämne hämmar effekten av ett annat (Engwall 2014:3-4; Sterner 2011:63-64).  

En kemikalieblandning kan i vissa fall vara toxisk även om de inkluderade ämnena var för sig 

inte uppnår toxiska nivåer, tröskelvärden. Riskbedömningen av human- och ekotoxikologiska 

effekter för varje ämne var för sig kan därför underskatta de negativa effekterna av komplexa 

kemikalieblandningar (Angerer et al. 2011:28-34).  

Ett mindre antal gränsvärden för kombinationseffekter finns i befintlig lagstiftning och gäller 

exempelvis växtskyddsmedel samt för kemikalier och blandningar i CLP-förordningen 

(Backhaus & Faust 2009:14; EC 396/2005; EG 1272/2008). 
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4.2 BROMERADE FLAMSKYDDSMEDEL 

Flamskyddsmedel finns i ett flertal varianter och används för preventiv behandling av diverse 

material för att försvåra antändning och brand. Bromerade flamskydd används i mindre 

utsträckning men ett antal av dessa är särskilt problematiska (Sterner 2011:301). Dessa ämnen 

är lättupptagliga, bioackumulerande och misstänks vara hormonstörande, cancerframkallande, 

immun- och neurotoxiska under hjärnans utvecklingsfas (Sterner 2011:302–303). 

Rekommendationen inom Stockholms stad är att bromerade flamskyddsmedel bör sorteras bort 

ur förskolemiljön (Azzopardi et al. 2015:12). 

4.3 PAH – POLYCYKLISKA AROMATISKA KOLVÄTEN 

PAH: er finns i ett oändligt antal varianter och karaktäriseras ibland felaktigt som en förening. 

Ett fyrtiotal av polyaromaterna anses vara särskilt human- och ekotoxikologiska och ett tjugotal 

av dessa är carcinogena föreningar. Vissa av dessa är starkt genotoxiska och fosterskadande 

(Sterner 2011:225–227). I lekplatsutrustning är det främst återvunna däck i gungor och 

hinderbanor samt i granulat som används vid tillverkning av fallskydd och konstgräs som kan 

innehålla PAHer (Kemikalieinspektionen 2007:23). EU införde dock regler år 2010 som 

begränsar innehållet av PAHer i HA – oljor som används vid nytillverkning av däck (EG 

552/2009). Material som är kreosotimpregnerat kan också innehålla PAHer. Material som 

härstammar från järnvägsslipers, telefonstolpar och stockar kan finnas på lekplatser ( Azzopardi 

et al. 2015:18; Sterner 2011:223).  

4.4 FENOLER 

Fenoler används som tillsats i olika polymera material som till exempel gummit i konstgräs och 

fallskydd. Alkylfenoler är de främst förekommande och dessa kan frigöras från materialet då 

de saknar kemisk bindning till gummipolymeren och spridas i miljön. Dessa ämnen är 

bioackumulerande och långlivade vilket kan ge effekter under lång tid på hälsa och miljö 

(Kemikalieinspektionen 2006:9; Sterner 2011:117-118). Fenolerna kan också vara mitogena, 

cancer- och allergiframkallande (Sterner 2011:118). I djurförsök med exponering för 4-

nonylfenol och 4-t-octylfenol ses effekter på reproduktionsförmågan (Nasjonalt 

Folkehelseinstitutt 2011:7). 

 

4.5 FTALATER 
Ftalater är mycket vanligt förekommande i olika material, processer och produkter. Dessa 

används som mjukgörare i plaster, lacker, gummiprodukter och limmer och då de är relativt 

stabila och lipofila (fettlösliga), bioackumuleras de i flertalet organismer 

(Kemikalieinspektionen 2015d: 22; Sterner 2011:300).  

 

Ftalaterna DEHP (dietylhexylftalat), DBP (dibutylftalat) och BBP (butylbensylftalat) är 

klassade som hormon- och reproduktionsstörande och sedan 2007 förbjudna i halter >0,1% i 

leksaker och andra barnavårdsartiklar (avser sammanlagd halt DEHP, DBP och BBP). 

Ftalaterna DINP (diisononylftalat), DIDP (diisodecylftalat) och DNOP (di-n-oktylftalat) får 

inte förekomma i koncentrationer som överstiger 0,1% (avser sammanlagd halt DINP, DIDP 

och DNOP) i leksaker och barnavårdsartiklar som kan stoppas i munnen. Det finns även ett 

antal ftalater som bör undvikas på EU:s kandidatlista (EG 1907/2006; Kemikalieinspektionen 

2011:1-2; SFS 1998:944). Offentlig lekplatsutrustning omfattas dock inte av Leksaksdirektivet, 

se vidare information under rubrik, Leksaksdirektivet.  
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Höga och måttliga halter av flera toxiska ftalater har uppmätts på lekplatser i jordprover och i 

olika typer av fallskydd av gummi och gräsarmering (Llompart et al. 2013:430; Ottesen et al. 

2011:14-15). Miljöpåverkan ses bland annat hos DBP och BBP som är mycket toxiskt för 

vattenlevande organismer och bioackumulerande. Ftalater är också hormonstörande samt 

reproduktionsstörande hos djur (Kemikalieinspektionen 2015c:15-16).  

5. LAGSTIFTNING KEMIKALIER
Tabell 1. SAMMANFATTNING AV LAGSTIFTNING OCH REKOMMENDATIONER GÄLLANDE KEMIKALIER 

LAG BESKRIVNING 

REACH 
EG-förordning 
2006/1907 

Kemikalielagstiftningen REACH omfattar registrering, utvärdering, godkännande och 
begränsning av kemikalier inom EU. 
Gäller kemiska ämnen och blandningar och regelverk som producenter, importörer och 
användare är skyldiga att förhålla sig till för att minimera risker för hälsa och miljö. 

PRIO-kriterierna Kemikalieinspektionens PRIO-kriterier är baserade på EUs kemikalielagstiftning REACH och 
miljömålet Giftfri Miljö. 
Utfasningsämnen med mycket allvarliga egenskaper som innehar den högsta 
prioriteringsnivån. 
Prioriterade riskminskningsämnen innehar den lägre prioriteringsklassningen 

CLP 
EG-förordning 
1272/2008 

Reglerar klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen och blandningar som 
släpps ut på marknaden inom EU. 
Hela distributionskedjan och producenter, distributörer, återförsäljare, importörer är skyldiga 
att klassificera, märka och förpacka kemiska produkter, både enskilda ämnen och blandningar 
innan dessa släpps ut på marknaden. 

Försiktighetsprincipen 
MB 1998:808 

Försiktighetsprincipen syftar till att iaktta försiktighet och vidta åtgärder om misstanke om risk 
för skadliga effekter på hälsa och miljö finns 

5.1 REACH 
Kemikalielagstiftningen REACH omfattar registrering, utvärdering, godkännande och 

begränsning av kemikalier inom EU och administreras av Echa (European chemicals agency) 

och nationell myndighet i Sverige är Kemikalieinspektionen. Lagstiftningen berör kemiska 

ämnen och blandningar och regelverk som producenter, importörer och användare är skyldiga 

att förhålla sig till för att minimera risker för hälsa och miljö (EG 1907/2006; 

Kemikalieinspektionen 2015b:52-53).  

Kemiska ämnen med allvarliga verkningar på människor hälsa eller miljön, SVHC (substances 

of very high concern) listas kontinuerligt i den s.k. Kandidatförteckningen. SVHC omfattar 

ämnen som är human – och ekotoxikologiska, bioackumulerande eller långlivade (PBT), 

mycket långlivade och bioackumulerande (vPvB), carcinogena, genotoxiska, 

reproduktionsstörande (CMR) i kategori 1A och 1B. Ämnen som inte ingår i listade grupper 

men misstänks påverka hälsa och miljö negativt kan också prioriteras som SVHC, bland annat 

hormonstörande ämnen (EG 1907/2006; Kemikalieinspektionen 2015b:52-53; Stockholms stad 

2014:54-55).  

Ämnen som listas på kandidatförteckningen och uppnår halter på >0,1 vikt% gör leverantören 

skyldig att uppge innehåll till yrkes- och privatkunder. Kravet gäller hela leverantörskedjan och 

informationen ska vidarebefordras till alla mellanhänder. På konsumenters förfrågan ska 

informationen ges ut inom 45 dagar (EG 1907/2006; Kemikalieinspektionen 2015b:52-53; 
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Stockholms stad 2014:27). ChemSec (International Chemical Secretariat) för en liknande 

förteckning över SVHC – ämnen, SIN (Substitute it now) – listan (ChemSec 2014). 

5.2 PRIO-KRITERIERNA 

Kemikalieinspektionens PRIO-kriterier är baserade på EUs kemikalielagstiftning REACH och 

miljömålet Giftfri Miljö.  

Utfasningsämnen med mycket allvarliga egenskaper innehar den högsta prioriteringsnivån i 

Kemikalieinspektionens PRIO-databas och ska substitueras med metod eller produkt som är 

mindre riskfylld (Stockholms stad 2014:10, 54-55). Dessa ämnen är: 

 

 PBT-ämnen (persistenta, bioackumulerbara och toxiska ämnen) och vPvB-ämnen 

(mycket persistenta och bioackumulerbara) enligt bilaga XIII i REACH-

förordningen (EG 1907/2006).  

 CMR-ämnen (ger cancer, mutationer eller påverkar reproduktionsförmågan), 

ämnesgrupper inom kategori 1A och 1 b enligt CLP-förordningen (EG 1272/2008).  

 Hormonstörande ämnen. Kriterierna för klassificering av hormonstörande ämnen 

saknas och Stockholms stad använder sig tills vidare av Internationella 

kemikaliesekretariatet, ChemSecs SIN-lista över hormonstörande ämnen utvalda 

utifrån kraven i EUs lagstiftning REACH (Stockholms stad 2014:54-55;EG 

1907/2006).  

 Ozonstörande ämnen enligt förordning (EG 2037/2000). 

 Tungmetaller (kvicksilver, kadmium, bly och föreningar av dessa). 

 

Prioriterade riskminskningsämnen innehar den lägre prioriteringsklassningen i 

Kemikalieinspektionens PRIO-databas. Riskminskningsämnens egenskaper uppmanar till 

vaksamhet, så att risker för miljö och hälsa minimeras genom rätt hantering eller substituering 

av ämnet. Dessa ämnen har egenskaper som är allergiframkallande, mutagena, hög akut och 

kronisk giftighet, potentiell PBT och vPvB långtidseffekter i miljön (Stockholms stad 

2014:10,54-55). Dessa ämnen är: 

 

 Potentiella PBT-ämnen (persistenta, bioackumulerbara och toxiska ämnen) och 

vPvB-ämnen (mycket persistenta och bioackumulerbara) enligt bilaga XIII i 

REACH-förordningen (EG 1907/2006).  

 CMR-ämnen, ämnesgrupper inom kategori 2 enligt CLP-förordningen (EG 

1272/2008). 

 Ämnen med hög kronisk giftighet enligt CLP-förordningen (EG 1272/2008). 

 Ämnen som orsakar hög akut giftighet enligt CLP-förordningen (EG 1272/2008). 

 Allergiframkallande ämnen enligt CLP-förordningen (EG 1272/2008). 

 Ämnen med miljöfarliga ämnen och ämnen som ger långtidseffekter i miljön enligt 

CLP-förordningen (EG 1272/2008). 

5.3 CLP - FÖRORDNINGEN 

CLP- förordningen (EG) nr 1272/2008 reglerar klassificering, märkning och förpackning av 

kemiska ämnen och blandningar som släpps ut på marknaden inom EU. CLP-förordningen 

ersätter Kemikalieinspektionens föreskrifter (Kemikalieinspektionen 2014a:1). Reglerna gäller 

ett stort antal industrikemikalier och konsumentprodukter som limmer, färger, rengöringsmedel 

etc. (EG 1272/2008; Kemikalieinspektionen 2014a:1).  
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Reglerna gäller hela distributionskedjan och producenter, distributörer, återförsäljare, 

importörer är skyldiga att klassificera, märka och förpacka kemiska produkter, både enskilda 

ämnen och blandningar innan dessa släpps ut på marknaden. Faropiktogrammen i CLP 

harmoniserar med GHS, FN:s globalt erkända system för klassificering och märkning av 

kemikalier (EG 1272/2008; Kemikalieinspektionen 2014a:2). En faroutvärdering bedömer ett 

kemiskt ämne eller blandnings egenskaper och risker samt allvarlighetsgraden av dessa. Om 

risken uppfyller förordningens kriterier görs en faroklassificering (ECHA 2015:15). 

Tabell 2. FAROKLASSER OCH FAROKATEGORIER I CLP 

HÄLSOFAROR 

Akut toxicitet (Kategorierna 1, 2, 3 och 4) 

Frätande/irriterande på huden (kategorierna 115, 1A, 1B, 1C och 2) 

Allvarlig ögonskada/ögonirritation (kategori 1 och 2) 

Luftvägs- eller hudsensibilisering (kategori 1, underkategori 1A och 1B) 

Mutagenitet i könsceller (kategori 1A, 1B och 2) 

Cancerogenitet (kategori 1A, 1B och 2) 

Reproduktionstoxicitet (kategori 1A, 1B och 2) plus en tilläggskategori för effekter på eller via amning 

Specifik organtoxicitet (STOT) – enstaka exponering ((kategori 1, 2) och kategori 3, som endast omfattar narkosverkan 
och luftvägsirritation) 

Specifik organtoxicitet (STOT) – upprepad exponering (kategori 1 och 2) 

Fara vid aspiration (kategori 1) 

MILJÖFAROR 

Farligt för vattenmiljön (kategori akut 1 samt kronisk 1-4) 

ÖVRIGA FAROR 

Farligt för ozonskiktet (kategori 1) 

5.4 FÖRSIKTIGHETSPRINCIPEN 

Försiktighetsprincipen syftar till att iaktta försiktighet och vidta åtgärder vid misstanke om risk 

för skadliga effekter på hälsa och miljö (MB 1998:808). Enligt REACH bör ämnen som inger 

stor misstanke om skadlig påverkan på miljö och hälsa hanteras enligt försiktighetsprincipen: 

”För att garantera en tillräckligt hög hälso- och miljöskyddsnivå, med hänsyn till berörda 

befolkningsgrupper och eventuellt till utsatta undergrupper samt till miljön, bör ämnen som 

inger mycket stora betänkligheter enligt försiktighetsprincipen hanteras med yttersta 

försiktighet” (punkt 69, EG 1907/2006). 

 Enligt Kemikalieinspektionens rapport ”Barn och kemiska hälsorisker – förslag till åtgärder” 

bör försiktighetsprincipen inkluderas när det gäller att begränsa skadlig påverkan av kemikalier 

på barn (Kemikalieinspektionen 2007:33). 

5.5 LEKSAKSDIREKTIVET OCH CE-MÄRKNING 
Leksaksdirektivet omfattar säkerhet och regler gällande bland annat kemikalieinnehåll i 

leksaker för barn. Direktivet har striktare kemikaliekrav för leksaker och påtalar att leksakers 

kemikalieinnehåll inte får riskera hälsan hos användaren (EG 2009:48; Kemikalieinspektionen 

2015c:1-4).  
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Enligt Leksaksdirektivet, Artikel 2, punkt 2 betraktas lekplatsutrustning på offentliga platser 

inte som leksaker och omfattas inte heller av direktivet. Direktivet omfattar krav på kemisk 

säkerhetsbedömning, kemikalieinnehåll, CE-märkning samt dokumentation (EG 2009:48; 

Kemikalieinspektionen 2015c:1-4). Lekplatsutrustning för offentlig miljö som omfattas av 

produktsäkerhetslagen och ska uppfylla de europeiska säkerhetsstandarderna SS-EN 1176-1 – 

SS-EN 1176-11, SS-EN 1177 särskiljs från lekplatsutrustning för privat bruk som omfattas av 

leksaksdirektivet och är CE-märkt (Konsumentverket 2012:4,7).  

 

Lekutrustning för privat användning definieras som leksaker och lyder under leksaksdirektivet, 

ska CE-märkas och är inte tillåtna att användas till offentligt bruk (EG 2009:48).   

 
6. LAGSTIFTNING OCH REKOMMENDATIONER ANLÄGGNING  
Vid anläggning av lekplatser hos olika aktörer som Exploateringskontoret, 

ramavtalsentreprenörer. Stockholms stadsdelsförvaltningar, Trafikkontoret samt hos alla 

byggande bolag inom staden finns lagstadgade krav och rekommendationer avseende 

tillgängligheten och säkerhet som beaktas vid anläggning av lekplats.  

 
Tabell 3. LAGSTIFTNING OCH STANDARDER AVSEENDE PROJEKTERING AV LEKPLATS 

LAG BESKRIVNING 

Barnkonventionen Konventionen om barns rättigheter är en del av den internationella folkrätten 
och berör  
barns rättigheter till lek och fritid, åsiktsfrihet och rättigheter för barn med  
funktionsnedsättning.  

Plan- och Bygglagen (PBL)  
 
 

Reglerar krav på att ytor för lek och utevistelse skall iordningsställas 
Ställer krav på underhåll för att förhindra olyckor  
Ställer krav på tillgänglighet så att rörelsehindrade ska kunna nyttja 
lekplatsen 

Boverkets byggregler (BBR) 
 
 

Ställer krav på fallskydd vid gung- och klätterställningar för att förhindra 
personskador 
Reglerar tillgängligheten för barn och vuxna med rörelsehinder 

Produktsäkerhetslagen (PSL) 
 

Produktsäkerhetslagen reglerar säkerheten hos varor och tjänster inom privat 
och offentlig verksamhet 

Europastandarder 
SS-EN 1176-1 – SS-EN 1176-11, SS-EN 
1177 
 

Reglerar minimikrav gällande säkerhet för lekredskap enligt kraven PBL och 
PSL 
Omfattar främst fallskydd och fallhöjd i relation till diverse lekplatsutrustning 

6.1 BARNKONVENTIONEN 

Sverige har ratificerat FN:s konvention om barns rättigheter och Stockholm stads 

handlingsprogram för hur barnkonvention ska omsättas i praktiken antogs 1997 (Boverket 

2015:34; Borgarrådsberedningen 2004:4). Stadsbyggnadskontoret framhåller i 

handlingsprogrammet att erfarenhetsmässigt integreras barnperspektivet tidigt i planeringen vid 

förändrad markanvändning (Borgarrådsberedningen 2004:10). Artiklar som berör lekplatser är 

följande:  
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Artikel 2 handlar om icke-diskriminering där barnet eller dess vårdnadshavare inte ska 

diskrimineras på grund av olika orsaker men framförallt handikapp berör anläggning av lekplats 

(FN 1989).  

Artikel 3 anger att barnets bästa alltid ska prioriteras i den offentliga och privata sfären som ska 

styra alla beslut om barnet. Konventionsstaterna ska trygga barns hälsa, säkerhet enligt 

fastställda regler av legitima myndigheter (FN 1989). 

Artikel 12 behandlar barnets rätt till åsiktsfrihet och att barnets åsikter ska beredas plats i 

sammanhang som det berörs av (FN 1989).  

Artikel 23 tillskrivs barn med funktionsnedsättning rättigheter att kunna delta aktivt i samhället 

(FN 1989).  

Artikel 31 handlar om barns rätt till lek, fritid och rekreation och konventionsstaterna ska 

erbjuda möjligheter till fritidsverksamhet och rekreation (FN 1989). 

Boverket (2015:35) skriver i relation till Barnkonventionen att kommunen bör inventera 

lekplatser så att tillgängligheten för funktionshindrade beaktas, vidare rekommenderas 

barnkonsekvensanalyser som ett verktyg för att uppnå målet. 

6.2 PLAN- OCH BYGGLAGEN (PBL)  

I plan- och bygglagen, 8 kap. regleras krav på att ytor för lek och utevistelse ska 

iordningsställas. Vidare ställs krav på underhåll av lekplatser och utrustning för att minimera 

risker för olyckor. Tillgängligheten på lekplatser regleras likaså genom att dessa ska utformas 

så att rörelsehindrade kan ta sig fram på området (Konsumentverket 2012:2; PBL 2010:900).  

Enligt 8 kap. 9§ punkt 5 och 6 ska det vara möjligt för personer med funktionshinder att ta sig 

fram till ”byggnadsverk” och nyttja tomten i övrigt, så länge det är rimligt i relation till mark- 

och övriga förhållanden samt säkerhetsaspekter (PBL 2010:900). 

Enligt 8 kap. 10–12§§ finns regler gällande framkomlighet och användbarhet för 

funktionshindrade. Hinder ska bortskaffas inom rimliga gränser vad gäller ekonomiska 

premisser och det praktiska utförandet (Konsumentverket 2012:2; PBL 2010:900). Enligt 8 kap. 

15–16§§ regleras säkerhet på tomter och lekplatser. Tomten, lekplatsen samt befintlig 

utrustning på dessa ska underhållas för att minimera risk (Konsumentverket 2012:2; PBL 

2010:900). Enligt 11 kap. är byggnadsnämnden i respektive kommun ansvarig för tillsyn vad 

gäller tillgänglighet och säkerhet på lekplatser inom kommungränsen (PBL 2010:900). 

6.3 BOVERKETS BYGGREGLER (BBR) 
BBR ställer krav på fallskydd vid gung- och klätterställningar för att förhindra personskador 

vid ändring samt nybyggnation av lekplatser. Den kommunala byggnadsnämnden ansvarar för 

tillsynen av säkerhet samt tillgänglighet på lekplatser inom kommungränsen (BFS 2011:6).  

Enligt Boverkets Byggregler avsnitt 8:93 gällande ”skydd mot olyckor vid fasta lekredskap på 

tomter” ska lekutrustning och markbeläggning, fallskydd vara formgivet så att skador 

minimeras vid olyckor. Allmänna råd ger riktlinjer att följa Europeiska säkerhetsstandarder SS-

EN 1176-1177 för hur fast lekutrustning och fallskydd ska utformas (BFS 2011:6). 
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Avseende tillgänglighet gäller Boverkets föreskrifter på allmänna platser och andra 

anläggningar (BFS 2011:5 ALM 2). Enligt 2§ gäller dessa föreskrifter vid nyanläggning av 

bland annat lekplatser eller och annat på allmän platsmark.  

 

Utformningen regleras i 5§ och där anges att lekplatsen ska vara möjlig att nyttja för personer 

med varierade funktionshinder som nedsatt syn-, hörsel-, kognitiv- och rörelseförmåga.  

 

Enligt 6§ ska lekplatsen också formges så att både vuxna och barn med olika 

funktionsnedsättningar kan nyttja den.  

 

Enligt 7§ ska gångytor på lekplatser vara släta med fast och halkfritt underlag. Det ska finnas 

redskap och exempelvis sittplatser tillgängliga för personer med funktionsnedsättning men alla 

behöver inte vara det (BFS 2011:5 ALM 2). 

 

Enligt 2§ och 18§ i Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder gällande allmänna platser 

ska hinder relaterade till lekplatsers ”utformning eller utrustning” åtgärdas. Enligt de allmänna 

råden i samma föreskrift anges att brister som begränsar framkomligheten definitivt för barn 

eller föräldrar med funktionsnedsättning bör åtgärdas (BFS 2013:9 HIN 3). 

6.4 PRODUKTSÄKERHETSLAGEN (PSL) 

Produktsäkerhetslagen reglerar säkerheten hos varor och tjänster inom privat och offentlig 

verksamhet som säljs, uthyres till eller kan nyttjas av enskilda konsumenter så att inte 

personskador ska uppstå. Konsumentverket kontrollerar tillsynen av produkter och tjänster så 

att dessa når upp till befintliga säkerhetsföreskrifter (Konsumentverket 2012:2; PSL 2004:451). 

6.5 SVENSK SÄKERHETSSTANDARD, EUROPASTANDARDER  

Svensk säkerhetsstandard, Gemensamma Europastandarder SS-EN 1176-1 – SS-EN 1176-11, 

SS-EN 1177 (Tabell 4) för lekredskap innehåller lägstanivå krav gällande säkerhet för 

lekredskap. Standarderna är vägledande vid bedömning av produktsäkerhet enligt kraven PBL 

och PSL och reglerar fallskydd och fallhöjd i relation till diverse lekredskap och Boverkets 

byggregler lyfter formellt fram att dessa standarder ska följas i avsnitt 8:93 (BFS 2011:6; 

Konsumentverket 2012:2).  

 

Fallunderlag krävs när fallhöjden överskrider 60 cm. Den maximala fallhöjden som tillåts är 

300 cm. Fallskyddets yta baseras på fallhöjden och från 60-150 cm ska fallskyddet vara 150 cm 

bredare än lekplatsutrustningens yttre kant och vidd. Vid 300 cm fallhöjd ska fallskyddet vara 

250 cm bredare än lekplatsutrustningens yttre kant och vidd enligt SS EN1176 - SS EN 1177:2 

008 (Konsumentverket 2012:4).  
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Tabell 4 – SVENSK SÄKERHETSSTANDARD, EUROPASTANDARDER 

SS-EN 1176-1 Lekredskap – Del 1: Allmänna 
Säkerhetskrav och provningsmetoder. 

SS-EN 1176-2 Lekredskap – Del 2: Kompletterande särskilda 
säkerhetskrav och provningsmetoder för gungor. 

SS-EN 1176-3 Lekredskap – Del 3: Kompletterande särskilda krav och 
provningsmetoder för rutschbanor. 

SS-EN 1176-4 Lekredskap – Del 4: Kompletterande särskilda krav och 
provningsmetoder för linbanor. 

SS-EN 1176-5 Lekredskap – Del 5: Kompletterande särskilda krav och 
provningsmetoder för karuseller. 

SS-EN 1176-6 Lekredskap – Del 6: Kompletterande särskilda krav och 
provningsmetoder för vippgungor. 

SS-EN 1176-7 Lekredskap – Del 7: Vägledning för installation, besiktning, 
underhåll och drift. 

SS-EN 1176-10 Lekredskap – Del 10: Kompletterande särskilda krav och 
provningsmetoder för helt inneslutna 

SS-EN 1176-11 Lekredskap – Del 11: Kompletterande särskilda krav och 
provningsmetoder för tredimensionella nätkonstruktioner. 

SS-EN 1177      

(Konsumentverket 2012:4) 

Stötdämpande underlag för 
lekplatsens ytbeläggning – 
Bestämning av kritisk fallhöjd. 

7. STOCKHOLMS STAD

7.1 KEMIKALIEPLAN OCH MILJÖPROGRAM 

Stockholms stads kemikalieplan har det nationella miljökvalitetsmålet, Giftfri miljö samt 

stadens överordnade vision: Ett Stockholm i världsklass som utgångspunkt. Kemikalieplanens 

övergripande mål är att uppnå ett giftfritt Stockholm 2030. Kemikalieplanen är nära 

sammankopplad med miljöprogram för Stockholm 2016 -2019 och syftar till att tydliggöra 

målet Giftfria varor och byggnader (Stockholms stad 2014:6; 2015b).  

De huvudsakliga åtgärderna för att uppnå målet är att minska innehåll av miljö- och hälsofarliga 

ämnen i upphandlade varor, utsläpp ifrån byggnader och anläggningar skall reduceras och 

spridning av miljö- och hälsofarliga ämnen från byggande, handel, hushåll m.fl. ska minimeras 

i Stockholm ( Stockholms stad 2014:6; 2016:28). I miljöprogrammet 2016-2019 ligger giftfria 

varor och byggnader under 5 separata delmål som anpassats till kemikalieplanens vision: Ett 

giftfritt Stockholm (Stockholms stad 2016:28,30). Särskilt prioriterat område i kemikalieplanen 

är Barns vardag, där känsliga grupper som barn och ungdomar lyfts fram och ska specifikt 

skyddas från exponeringen av farliga kemikalier (Stockholms stad 2014:6).  

I stadens rekommendationer för kemikaliesmart förskola bör produkter som gamla bildäck och 

byggmaterial i lekmiljön som kan innehålla ftalater, tungmetaller, pvc och flamskyddsmedel 

sorteras bort. Vid beläggning av markunderlag rekommenderas att ställa innehållskrav för att 

undvika återvunna bildäck och att välja naturliga varianter som gräs och grus. Stockholms stad 

har en policy att inte använda gamla bildäck vid anläggning av konstgräs på stadens egna 
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anläggningar (Azzopardi et al. 2015:18). Enligt Idrottsförvaltningen används EPDM-gummi 

numera i stället för gummi av återvunna bildäck (Kemikaliecentrum 2016). Som särskilda 

kriterier i analysen ska återvunnet gummi och SBR-gummi (finns också nyproducerat) generellt 

undvikas i alla markanläggningsmaterial som konstgräs, granulat, fallskyddsplattor samt 

platsgjuten gummi enligt Kemikaliecentrum.  

7.2 LOKALA FOKUSÄMNEN 

Stockholms stad har utsett lokala ämnen och ämnesgrupper som särskilt prioriteras i olika grad 

när det gäller miljögiftsövervakning, tillsyn och informationsarbete (Stockholms stad 2014:12-

13). Listan är ett konkret verktyg med specifika ämnen:  

 
Tabell 5. ÄMNE/ÄMNESGRUPP LOKALA FOKUSÄMNEN STOCKHOLMS STAD 

      Alkylfenoler och Alkylfenoletoxylater  
Antibakteriella ämnen (Silver) 
Bromerade flamskyddsmedel (Deca-BDE) 
Ftalater DEHP 
Polyfluorerade föreningar 
PFOA, PFBS, Fluortelomerer 

 

Bisfenoler Bisfenol A 
Kadmium 
Koppar 
Bly 
Zink 
Tributyltenn             

       (Stockholms stad 2014:13) 

7.3 UPPHANDLING OCH INKÖP 

För att uppnå stadens krav enligt miljöprogram och kemikalieplan måste specifika krav uppges 

i förfrågningsunderlagen i upphandlingsförfarandet (Stockholms stad 2016:30). 

Generella krav vid upphandling i staden är att information om ämnen på EUs 

kandidatförteckning skall avkrävas leverantören, som också är skyldig uppge dessa uppgifter. 

Enligt EUs kemikalieförordning, REACH omfattar informationskravet ämnen som 

förekommer i halter >0.1 procent enskilt eller i en sammansatt vara. Dessa krav ska också gälla 

ramavtalsleverantörernas underleverantörer (EG 1907/2006: Stockholms stad 2014:27; 

Stockholms stad 2016:30). 

 

Specifikt prioriterade åtgärder när det gäller barns exponering och syftet med denna studie är 

att ”särskilda kriterier tillämpas för att säkerställa att utfasningsämnen och relevanta, 

prioriterade riskminskningsämnen inte förekommer” (Stockholms stad 2014:25). Enligt stadens 

miljöprogram 2016-2019 ska material med syfte att brukas i särskilt känsliga sammanhang inte 

innehålla utfasnings- och riskminskningsämnen (Stockholms stad 2016:30). Hormonstörande 

ämnen räknas som utfasningsämnen men är ännu inte klassificerade. Under pågående arbete för 

att utveckla kriterier, använder staden SIN-listan med särskilt farliga ämnen enligt kriterier i 

REACH (ChemSec 2014; Stockholms stad 2014:55). 

 

För upphandling rekommenderas användning av egenskapskriterier i stället för att lista 

specifika ämnen. För att kontrollera om ämnen är miljö- och hälsofarliga eller klassificerat som 

prioriterat riskminskningsämne eller utfasningsämnen används PRIO, Kemikalieinspektionens 

riskminskningsverktyg som också kategoriserar kemikalier efter egenskapskriterier 

(Kemikalieinspektionen 2015a). Vidare ska stadens upphandlare få ökad sakkännedom om 

kemikalier och stadens beställningssystem ska vara användbart för att urskilja produkter med 

bäst kemikalieinnehåll (Stockholms stad 2016:30).  



35 
 

7.4 LEVERANTÖRSKONTROLLER 

Merparten av Stockholms stads kemikalieanvändning sker via entreprenörer och specificerad 

information om vilka kemikalier som används saknas ofta (Stockholms stad 2014:27). 

Kemikaliecentrum och upphandlande förvaltningar och bolag inom staden bör samarbeta för 

att hitta en systematik vad gäller kemikaliekrav vid inköp och uppföljning (Stockholms stad 

2014:27). Stockholms stad ska kräva information om vilka ämnen som förekommer i 

leverantörens varor samt kontrollerar leverantörens kemikaliearbete och egenkontroll. Staden 

ska ställa krav på att leverantören besitter relevant kunskap för att hantera ställda miljökrav och 

miljösamordnare ska namnges och intyg gällande dennes kompetens ska styrkas (Stockholms 

stad 2014:28).  

 

Rekommendationen gällande inköp av byggvaror och material som ska användas till barns 

inom- och utomhusmiljö på förskolan, är kravställning på att leverantören använder sig av ett 

miljöbedömningssystem som Byggvarubedömningen (Azzopardi et al. 2015:17). Uppföljning 

av kemikaliekrav ska göras generellt och specifikt för varor avsedda att användas av 

målgruppen barn, för att garantera att kravspecifikationen avseende kemikalieinnehåll uppfylls 

av leverantör (Stockholms stad 2014:2). 

 

Leverantörskontroller kan göras genom ett personligt möte eller enkätverktyg för att säkerställa 

att leverantören har godtagbara ledningssystem och rutiner för kontroll av kemikalier i 

produktion och leverantörskedja. Exempelvis kan en leverantörsförsäkran, ett juridiskt 

bindande intyg där leverantören garanterar att ställda kemikaliekrav uppfylls, fungera som 

verktyg vid en revision. Produktkontroller avseende ställda kemikaliekrav utförs via analys av 

produktprover men tar mycket resurser i anspråk (Stockholms stad 2014:28). 

Kemikaliecentrum ska utföra stickprovskontroller av pågående bygg- och anläggningsprojekt 

som ytterligare uppföljning av kemikaliekraven vid markanvisning och upphandling 

(Stockholms stad 2014:34). 

7.5 EXPLOATERING  

Kemikalieplanens vision är att material för bygg- och anläggning i Stockholm skall vara fria 

ifrån miljö- och hälsofarliga ämnen. Visionen ska uppnås genom att det finns byggmaterial som 

är kemikaliesmarta samt att kompetens, resurser och rutiner finns tillgängliga för att kunna 

kravspecificera och arbeta med uppföljning av ställda krav vid projekt i stadens egen regi 

alternativt vid upplåtelse av mark till externa exploatörer (Stockholm stad 2014:31).  

 

Specifika krav för bygg- och anläggningsmaterial vid markanvisning och exploatering är att 

kemikaliekrav ska inkluderas i exploaterings- och markanvisningsavtal (Stockholms stad 

2014:15).  

7.6 DAGVATTENSTRATEGI 

Dagvatten omfattar enligt stadens dagvattenstrategi ytvatten från avrinningsområdet i 

anslutning till bebyggda områden (ej skogs- och åkermark). Dagvattnet når 

reningsanläggningar eller utsläppsrecipient via hårda ytmaterial, diken, permeabel mark, och 

Va-anläggningar (Stockholms stad 2015a:4). Dagvattenstrategin inkluderar riktlinjer och 

målsättningar för stadens egna samt externa aktörer vid ny- och ombyggnation (Stockholms 

stad 2015a:3-4).  
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Hållbar dagvattenhantering ska uppfylla ekologiska, ekonomiska samt sociala krav och möta 

dagens och framtida krav på dagvattenhantering (Stockholms stad 2015a:8). 

Dagvattenhanteringen på allmän platsmark och kvartersmark ska begränsa skadliga miljö- och 

hälsoeffekter och bidra till långsiktigt hållbar vattenhantering genom enkla medel (Stockholms 

stad 2015a:12). Föroreningar ska  primärt begränsas genom att minimera användning av ämnen 

som är skadliga för miljön. I de fall miljöfarliga ämnen släpps ut ska dessa begränsas vid 

utsläppspunkten (Stockholms stad 2015a:18). Dagvattenhanteringen ska integreras via 

miljöbedömningar i bygg- och planeringsprocessen (Stockholms stad 2015a:18). 

 
7.7 TILLGÄNGLIGHET 
Stadens Handbok för utformning av en tillgänglig och användbar miljö innehåller riktlinjer för 

tillgänglighet på lekplatser. Handboken framhåller att både barn och vuxna med 

funktionsnedsättning ska kunna använda lekplatsen. Tillgänglighetsanpassningen berör olika 

former av funktionsnedsättning och orienteringsförmåga som synnedsättning och nedsatt 

rörelseförmåga (Trafikkontoret 2008:60,63). Anpassning kan göras relativt enkel och det är 

viktigt att lekplatsen är välkomnande för alla brukare. Lekredskap och möbler ska anpassas vad 

gäller höjd och bredd så att framkomlighet är möjligt för rullstolsburna barn och vuxna 

(Trafikkontoret 2008:60,63).   

 

Gäller framkomligheten för personer med synnedsättning bör markanläggningsmaterial ha 

tydliga skillnader i färgsättning och form för att öka orienterbarheten. Material som fungerar 

vid synnedsättning är grus, gräs, sand, asfalt och material av gummi. Grus och sand är sämre 

och gummiasfalt bättre ur tillgänglighetssynpunkt enligt stadens handbok (Trafikkontoret 

2008:60,63).    

 

Handboken rekommenderar lekplatsutrustning som ”månggunga” med fallskyddsplattor, 

vippgunga, cykelkarusell samt sandlåda som anpassats så att den blir tillgänglig för 

rullstolsburna (Trafikkontoret 2008:63). 

  

8. VARUDATABASER OCH CERTIFIERINGSSYSTEM FÖR BYGGMATERIAL 
Byggproduktförordningen (EU) nr 305/2011 syftar till att främja fri handel mellan EUs 

medlemsländer genom att eliminera tekniska handelshinder. Det innebär att byggvaror inom 

EU skall bedömas på gemensam grund genom en harmoniserad standard. Bedömda produkter 

ska ha en medföljande prestandadeklaration samt vara CE-märkt. Tillsammans med 

prestandadeklaration ska kemikalieinformation bifogas enligt REACH artikel 31 och 33 (EU 

305/2011; Kemikalieinspektionen 2015b:50).  

 

Inom byggsektorn har flertalet initiativ initierats för att fasa ut miljö- och hälsofarliga ämnen 

ur byggprodukter och byggnader. Generellt bygger de olika bedömningssystemen på 

leverantörernas intresse att inrapportera innehåll i produkter. Köpare av byggvaror har dock 

stora möjligheter att skapa incitament för ökad användning av miljöbedömningssystemen 

genom kravspecifikationer vid upphandling (Kemikalieinspektionen 2007:8; 2015b:69). 

 

Stockholms miljöprogram och kemikalieplan uppmuntrar tillämpning av egenskapskrav för att 

bedöma hälso- och miljöpåverkan av ämnen även för byggmateriel, vilket praktiseras av 

byggvarudatabaser som Sunda Hus, BASTA och Byggvarubedömningen. För att förenkla 
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inköp av varor används också kriterierna i ovan nämnda miljöbedömningssystem (Stockholms 

stad 2014:10:33). Gällande anläggning av lekplats uttrycker Stockholms stads miljöprogram 

specifikt att Byggvarubedömningen ska användas för kemikaliekontroll och dokumentation av 

lekplatsutrustning och fallskydd av gummi (Stockholms stad 2015:30-31) 

I stadens rekommendationer för materialinköp till barns inom- och utomhusmiljö på förskolan 

krävs helhetsbedömning ”Rekommenderas” i Byggvarubedömningen (Azzopardi et al. 

2015:17-18).  

 

Enligt stadens kemikalieplan ska bygg- och anläggningsmaterial helst fritt från utfasnings- och 

riskminskningsämnen. Det är inte alltid möjligt att finna produkter som uppfyller nolltolerans 

gällande utfasnings- och riskminskningsämnen. Därför gäller accepterade haltgränser i 

ingående ämnen i vara/produkt, vid leverans (ej tillverkningsämnen som inte finns i färdig 

vara/produkt) enligt Byggvarubedömningens kriterier för bedömningen ”Rekommenderas” och 

”Accepteras” (Stockholms stad 2014:33). Byggmaterial med totalbedömningen ”Undviks” 

anses som avvikelser enligt stadens miljöprogram 2016-2019 (Stockholm stad 2016:31). 

 

Stadens olika nämnder och bolag ska också använda Byggvarubedömningen för att upprätta en 

digital loggbok över material och kemikalieinnehåll via Byggvarubedömningens webbaserade 

system. Loggboken (projektplatsen) medför också möjlighet till substitution, vilket är en del av 

det systematiserade miljöarbetet (Stockholm stad 2014:33; 2016:31). 

 

8.1 BYGGVARUBEDÖMNINGEN 
Byggvarubedömningen (BVB) är en icke-vinstdrivande ekonomisk förening som utvärderar 

byggmaterial ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt och har upprättats som en gemensam standard 

för byggbranschen av ett flertal byggherrar i Sverige (Byggvarubedömningen 2014:3). 

Stockholm stad och flertalet kommunala bolag är medlemmar i Byggvarubedömningen och 

systemet ska vara det primära alternativet vid miljöbedömning inom bygg och anläggning i 

staden (Stockholms stad 2015:30). 

 

Byggvarudatabasen är webbaserad och innehåller miljöbedömningar baserat på framförallt 

kemiskt innehåll men också livscykelanalyskriterier. Som bedömningsunderlag krävs: 

 Byggvarudeklaration (motsvarande Kretsloppsrådets mall BVD3 eller den 

elektroniska byggvarudeklarationen eBVD 2015). 

 Säkerhetsdatablad är obligatoriskt för kemiska produkter. 

 Producentintyg är obligatoriskt för att varor ska kunna bedömas på nivå 

”Rekommenderas”. 

Övrig dokumentation avseende exempelvis Forest Stewardship Council (FSC), CE-märkning, 

produktfaktablad, Environmental Product Declaration (EPD), emissionsanalys är frivillig men 

förordas ( Byggvarubedömningen 2014:3; 2016b). 

 

Ingående ämnen i varor bedöms efter egenskap och haltgränserna följer EU:s 

kemikalielagstiftning REACH samt CLP- förordningen och bedöms enligt kategorierna 

”Rekommenderas”, ”Accepteras” och ”Undviks”. Haltgränser avser som regel enskilt, 

ingående ämne i en vara och sammanräkning av flera förekommande ämnen förekommer endast 

om det framkommer krav i CLP- förordningen (Byggvarubedömningen 2014:5). 
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Är specifika haltgränser utpekade för vissa ämnen i CLP- förordningen så ska dessa gälla för 

bedömningen ”Accepteras”. För bedömningen ”Rekommenderas” gäller en faktor tio lägre av 

nämnda haltgränser (Byggvarubedömningen 2014:5). Utförlig beskrivning av 

Byggvarubedömningens kemikaliekriterier, haltgränser samt dokumentationskrav finns i 

(Bilaga 1).  

8.2 LIVSCYKELKRITERIER OCH KRITERIER FÖR INOMHUSMILJÖ 

 I denna studie analyseras livscykelkriterier endast sekundärt och ur perspektivet 

Totalbedömning i viktning av de olika bedömningskriterierna i Byggvarubedömningen. 

Kriterier avseende inomhusmiljö analyseras inte överhuvudtaget då studien är avgränsad till 

lekutrustning och material för användning i utomhusmiljö. Därmed listas endast 

livscykelkriterier och kriterier för inomhusmiljö utan specifika krav för respektive 

bedömningskategori ”Rekommenderas”, ”Accepteras” och ”Undviks” (Bilaga 1).  

 

Vid sökning i Byggvarubedömningens databas finns det också funktioner att filtrera bort 

produkter med Riskminskningsämnen, Utfasningsämnen samt ämnen på Kandidat- och SIN-

listan (Byggvarubedömningen 2016a). 

 
Tabell 6 - TOTALBEDÖMNING AV KEMIKALIE- OCH LIVSCYKELKRITERIER  

Rekommenderas Accepteras Undviks 

För att totalbedömningen 

Rekommenderas ska följande kriterier 

vara uppfyllda: 

 Samtliga innehållskriterier 

uppnår klassificeringsnivån 

Rekommenderas 

 Inget livscykelkriterium har 

erhållit klassificeringsnivån 

Undviks  
 >50 % av relevanta 

livscykelkriterierna har 

uppnått klassificeringsnivån 

Rekommenderas 
(Byggvarubedömningen 2014:24) 

För att totalbedömningen Accepteras 

ska följande kriterier vara uppfyllda: 

 

 Inget innehållskriterium har 

erhållit klassificeringsnivån 

Undviks 
 <1 livscykelkriterium har 

erhållit klassificeringsnivån 

Undviks 

För att totalbedömningen Undviks ska 

följande kriterier vara uppfyllda: 

 >1 innehållskriterier har 

erhållit klassificeringsnivån 

Undviks 

 >2 livscykelkriterier har 

erhållit klassificeringsnivån 

Undviks 

I (Tabell 6) finns bedömningskriterierna för den totala viktningen av innehåll- samt 

livscykelkriterier som ska uppfyllas för att totalbedömningen ska uppnå respektive 

”Rekommenderas”, ”Accepteras” eller ”Undviks”. 

8.3 PRODUCENTINTYG 

För att uppnå bedömningen ”Rekommenderas” enligt Byggvarubedömningens kriterier krävs 

ett producentintyg med specificerade ämnen och haltgränser (Byggvarubedömningen 2016b:1). 

Följande ämnen ska inte förekomma under produktion eller kunna uppstå via kemiska 

reaktioner mellan ämnen i produkt: arsenik, bromerade flamskyddsmedel, PFOA 

(perfluoroktansyror), PFOS (Perfluoroktansulfonater), tennorganiska föreningar, biocider som 

ytbehandling i bakteriedödande syfte (Byggvarubedömningen 2014:25).  

 

Producentintyget omfattar också uppgifter om innehåll av nanopartiklar. Nanopartiklar 

påverkar inte bedömningen, då det inte är ett ingående kriterium. Uppgifter om nanopartiklar 
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ingår i produkten eller ej krävs dock för att uppnå bedömningen ”Rekommenderas” 

(Byggvarubedömningen 2016b:2-4). 

8.4 BYGGVARUDEKLARATION (BVD) 

Byggvarubedömningen samt flertalet andra certifieringsorgan kräver byggvarudeklarationer 

enligt Kretsloppsrådets rekommendationer baserade på den senaste versionen BVD 3 

(Byggvarubedömningen 2014:3). Byggvarudeklarationen är numera förvaltad av Föreningen 

för Byggvarudeklarationer sedan Kretsloppsrådet avvecklats och bidrar till att uppfylla det 

frivilliga producentansvaret inom bygg- och anläggningssektorn. Deklarationen baseras på 

aktuell och kommande lagstiftning då branschen vill ligga i framkant men också på 

marknadsbaserade krav när det gäller miljöansvarstagande. Upprättandet av 

Byggvarudeklarationen kan numera ske digitalt med den senaste versionen eBVD2015 

(Föreningen för byggvarudeklarationer 2015:3-4). Dessa standarder har använts som mall vid 

genomgången av Byggvarudeklarationens syfte och kriterier nedan. 

 

Byggvarudeklarationens syftar till att ge bedömningsunderlag för en varas miljöpåverkan 

genom dess livscykel från vaggan till graven. Byggvarudeklarationen fungerar korrekt ifylld 

som ett verktyg för att delge miljöprestanda för byggmaterial inom leverantörskedjan samt 

underlag för att välja miljövänliga produkter (Kretsloppsrådet 2007:9). Deklarationen syftar 

också till att dokumentera inbyggda varors miljöprestanda generellt och inför driftskede och 

underhåll ur ett livscykelperspektiv (Föreningen för byggvarudeklarationer 2015:9).  

 

Byggvarudeklarationen är uppbyggd kring: 

 Obligatorisk information 

 Frivillig information av vikt på gemensamma grunder inom byggsektorn 

 Information som krävs för certifieringssystemen Miljöbyggnad, BREEAM och 

LEED (Föreningen för byggvarudeklarationer 2015:4). 
 
Tabell 7- BYGGVARUDEKLARATIONENS (BVD) OLIKA AVSNITT (digitala versionen eBVD2015) 

1. Grunddata - Grundläggande information om leverantör som syftar till att ge identifikation, historik samt spårbarhet för 
deklarerad vara.  
2. Hållbarhetsarbete - Generell och i majoritet frivillig, information om leverantörens kvalitets-, miljö- och CSR-arbete. 
3. Innehållsdeklaration – Redovisar kemiskt innehåll i relation till lag- samt marknadskrav. Prioriteras högst av de olika 
aktörerna inom byggsektorn. 
4. Råvaror – Information om råvaror och var dessa kommer ifrån i syftet att lokala material skall prioriteras. 
5. Miljöpåverkan - Livscykelanalys (LCA) och/eller en mer utförlig miljödeklaration (Environmental Product Declaration; 
(EPD) en tredjepartcertifierad deklaration som summerar miljöpåverkan av vara eller tjänst, vilken som grundas på 
livscykeldata (LCA) 
6. Distribution – Specificerar leverantörens förhållningsätt till förpackningsåtervinningssystem  
7. Byggskede - Information om varan kräver särskilda krav vid lagring eller på omgivande varor för att garantera en god 
hantering av byggprodukten 
8. Bruksskede - Särskilda uppgifter om varans användning och underhåll  
9. Rivning – Information avseende material i varan ska behandlas vid återanvändning och återvinning 
10. Avfallshantering - Information om varans möjlighet till återanvändning och materialåtervinning samt hur restavfallet 
ska behandlas 
11. Innemiljö – Information om emissioner och varan är lämplig för inomhusbruk 
 
(Föreningen för byggvarudeklarationer 2015:5-26) 
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8.5 SÄKERHETSDATABLAD 
Byggvarubedömningen kräver ett Säkerhetsdatablad, Safety Data Sheet (SDS) som del i 

bedömningsgrund för kemiska produkter för bedömningen ”Rekommenderas” och 

”Accepteras”. Säkerhetsdatabladet ska följa lagstiftning, vara dokumenterat på svenska och 

vara daterat tidigast tre år innan aktuell bedömning (Byggvarubedömningen 2016b:1). I relation 

till lekplatsmaterial berörs främst platsgjutna fallskydd där bindemedel som isocyanater kräver 

säkerhetsdatablad (Nasjonalt Folkehelseinstitutt 2011:3). Det kan också förekomma att 

säkerhetsdatablad medföljer lekplatssand om denna innehåller kvarts (Rådasand 2016;1).  

 

Kraven kring säkerhetsdatabladet regleras i REACH och leverantörer av ämne eller blandning 

är skyldiga att upprätta dokumentationen om ämne eller blandning klassas som farliga enligt 

CLP-förordningen (EG 1272/2008). Vidare omfattar kraven på dokumentation också PBT-

ämnen (persistenta, bioackumulerbara, toxiska ämnen) och vPvB-ämnen (mycket persistenta 

och bioackumulerbara) samt mycket långlivade enligt bilaga XIII i REACH-förordningen (EG 

1907/2006).  

 

Säkerhetsdatabladet syftar till att sprida information om kemikalieinnehåll i ämnen och 

blandningar och ska följa hela distributionskedjan. Producent, importör eller annan representant 

ansvarar initialt för att upprätta dokumentationen och ska utföras av person med relevant 

kunskap. Vidare förflyttas ansvaret genom distributionskedjan där respektive aktör har ansvar 

för innehållet trots att denne inte personligen upprättat säkerhetsdatabladet (ECHA 2015:12-

13). 

 

9. RESULTAT 

9.1 LEKPLATSMATERIAL REPRESENTERAT I BYGGVARUBEDÖMNINGEN 

Via kontakt med stadens 14 olika stadsdelsförvaltningar, Idrottsförvaltningen, Svenska 

bostäder, Stockholmshem, Familjebostäder, SISAB, Trafikkontoret, Exploateringskontoret 

samt ramavtalsentreprenörerna Järfälla VA, SKANSKA och NCC samlades 31 olika 

leverantörer av lekplatsmaterial och möbler in (Tabell 8). Flertalet förvaltningar använder sig 

av samma leverantörer av lekplatsmaterial. Utmärkande bland dessa leverantörer var Gårda 

Johan, Hags, Kompan, Lappset, Lekplatsgrossisten, Nordic Surface, Slottsbro, Stiliom, Tress 

Sport & Lek. Vad gäller möbler har staden ett gemensamt ”Möbelprogram Stockholm 2014” 

och dessa leverantörer ingår i de 31 insamlade. Ett antal leverantörer är också agenter för andra 

leverantörer. I de fall stadens aktörer lämnat uppgift om att de beställer produkter från en viss 

leverantör men produkterna förs av ett annat företag, har det noterats intill 

”huvudleverantörens” namn.  

 

Leverantörerna säljer lekplatsutrustning, fallskydd av gummi, flis samt möbler. I bedömningen 

har också leverantörer av konstgräs och andra material till Idrottsförvaltningen inkluderats. 

Fristående material, framförallt trä som används till platsbyggda konstruktioner som sarger runt 

sandlådor eller i vissa avseenden klätterställningar har inte inkluderats i analysen av material i 

Byggvarubedömningen. Inte heller har leverantörer av markanläggningsmaterial som kantsten, 

grus och sand etc. bedömts inom ramen för denna studie. 

 
 

 



41 
 

Tabell 8 – LEVERANTÖRER AV LEKPLATSMATERIAL TILL STOCKHOLM STAD 

AHLSELL JOM NOLA STILIOM/RICHTER 
BYARUMS BRUK KOMPAN NORDIC PARKS SUREPLAY/LEKPLATSKONSULTEN 
CADO/SPIELART LAPPSET/FINNO SAMBA NORDIC SURFACE SÖVE 
ELVERDAL LEKPLATSGROSSISTEN POLYTAN SCANDINAVIA TRESS SPORT & LEK 
GLASFIBERPRODUKTER LEKPLATSKONSULTEN SCANCORD UNISPORT SCANDINAVIA 
GÅRDA JOHAN MALUS SKANDINAVISKA OMRÅDESKYDD VEKSÖ 
HAGS ANEBY MONSTRUM SLOTTSBRO/SIKHOLZ VESTRE 
JANSSON & PARTNER NATURLEK/MARBIT SPENTAB  

 

Tabell 9 – SAMMANSTÄLLNING AV LEVERANTÖRER OCH LEKPLATSMATERIAL I BYGGVARUBEDÖMNINGEN 

LEVERANTÖRER AV LEKPLATSMATERIAL/MÖBLER STOCKHOLMS STAD 31 

LEVERANTÖRER REPRESENTERADE I BYGGVARUBEDÖMNINGEN 21 

PRODUKTPOSTER I BYGGVARUBEDÖMNINGEN 155 

PRODUKTPOSTER SOM TILLKOMMIT UNDER STUDIEN 57 

PRODUKTPOSTER MED PRODUCENTINTYG 23 

PRODUKTPOSTER SOM SAKNAR ELLER HAR OFULLSTÄNDIG BYGGVARUDEKLARATION  17 

ANTAL PRODUKTPOSTERER MED BEDÖMNING ”REKOMMENDERAS” I 
BYGGVARUBEDÖMNINGEN 

9 

ANTAL PRODUKTPOSTER MED BEDÖMNING ”ACCEPTERAS” I BYGGVARUBEDÖMNINGEN 116 

ANTAL PRODUKTPOSTER MED BEDÖMNING ”UNDVIKS” I BYGGVARUBEDÖMNINGEN 27 

ANTAL PRODUKTPOSTER PÅ DEN SLUTLIGA PRODUKTLISTAN 
(Byggvarubedömningen 2016a) 

108 

Vid analysen av lekplatsmaterial i Byggvarubedömningen fanns 21 av stadens leverantörer 

representerade i miljöbedömningssystemet. Vid sammanställningen 2016-05-10 var 155 

produktposter bedömda. Under studiens gång har antalet produktposter kontrollerats ett flertal 

gånger och 57 produktposter har tillkommit under denna tid. Ett fåtal av dessa var för 

inomhusbruk och finns inte med i den slutliga produktlistan.  

 

Om en produktserie innehåller samma ämnen och halter kan dessa bedömas under samma 

produktpost. Spielarts sortiment som förs av leverantören Cado har 1355 produkter bedömda 

under samma produktpost i Byggvarubedömningen. Naturlek/Marbit har 43 produkter 

bedömda under samma produktpost i Byggvarubedömningen. I övrigt förekommer det att 

möbler och konstgräs samt fallskyddsgummi har några olika varianter presenterade under 

samma produktpost. För att undvika extremvärden med framförallt Spielarts 1355 produkter 

har antalet produktposter i Byggvarubedömningen använts för analysen i det här avsnittet.  

 

Antalet produktposter med bifogat producentintyg avseende ingående ämnen och halter av 

specifika ämnena: arsenik, bromerade flamskyddsmedel, PFOA (perfluoroktansyror), PFOS 

(Perfluoroktansulfonater), tennorganiska föreningar samt biocider som ytbehandling för att 

kunna uppnå bedömningen ”Rekommenderas” i Byggvarubedömningen uppgår till 23 av 155. 

Av dessa 23 produktposter har nio stycken uppnått bedömningen ”Rekommenderas”. Antalet 
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produktposter som uppnått bedömningen ”Accepteras” i Byggvarubedömningen uppgår till 116 

stycken. 

 

Antalet produktposter som saknar eller har ofullständig byggvarudeklaration uppgår till 17 

stycken och produktposter som uppnått bedömningen ”Undviks” uppgår till 27 stycken. 

Analysen baseras på bedömning enligt innehållskriterierna i Byggvarubedömningen. 

Bedömning enligt totalbedömningskriterierna där även livscykelkriterier vägs in var generellt 

samma som bedömningen avseende innehållskriterier dvs. flertalet produkter som fick 

bedömningen ”Accepteras” enligt innehållskriterier fick också denna bedömning totalt. Ett 

mindre antal produkter som uppnått bedömningen ”Rekommenderas” har dock bedömts som 

”Accepteras” i totalbedömningen.  

 

Tabell 10 – EXEMPEL PÅ KEMIKALIER I MILJÖBEDÖMT LEKPLATSMATERIAL I BVB 

KEMIKALIER CAS NR MILJÖ/HÄLSOASPEKTER ENLIGT CLP-
FÖRORDNINGEN, PRIO-KRITERIERNA, SIN-LIST 

2(3H)-Benzothiazolethione 149-30-4 Kan orsaka allergisk hudreaktion, mycket giftigt för 
vattenlevande organismer, skadliga långtidseffekter för 
vattenlevande organismer 

Bly   Inga uppgifter i Byggvarubedömningen 
Borsyra 10043–35-3 Kan ge nedsatt fortplantningsförmåga, kan ge fosterskador 
Brom 7726-95-6 Riskminskningsämne. Mycket giftigt vid inandning, starkt 

frätande. Mycket giftigt för vattenlevande organismer 
Järnvitriol 7782-63-0 Farligt vid förtäring, irriterar ögonen och huden 
Metylendifenyldiisocyanat 26447–40-5 Riskminskningsämne. Allergiframkallande, 

hudsensibiliserande och/eller luftvägssensibiliserande, 
misstänks orsaka cancer, ger ögonirritation, orsakar 
organskador vid långvarig och upprepad exponering 
 

Nickel 7440-02-0 Riskminskningsämne. Cancerframkallande kategori 2  
Toxicitet vid upprepad exponering, kategori 1  
Orsakar organskador vid långvarig och upprepad 
exponering, 
allergiframkallande, hudsensibiliserande  
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer 

Propikonazol 60207–90-1 Hormonstörande CAT-3 enligt EDC (Endocrine Disrupting 
Chemicals), farligt vid förtäring, kan ge allergi vid 
hudkontakt. Mycket giftigt för vattenlevande organismer, 
skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer 

Svavel 7704-34-9 Irriterar huden 
Toluendiisocyanat 
m-tolylidendiisocyanat, TD 

26471–62-5 
 

Allergiframkallande, hudsensibiliserande, misstänks kunna 
ge cancer, mycket giftigt vid inandning, dödligt vid 
inandning, kan orsaka allvarlig ögonirritation. 
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer 

Zink 7440-66-6 Riskminskningsämne, Mycket giftigt för vattenlevande 
organismer, skadliga långtidseffekter för vattenlevande 
organismer 

Zinkoxid 
(Byggvarubedömningen 2016a) 

1314-2-13 Riskminskningsämne, mycket giftigt för vattenlevande 
organismer, skadliga långtidseffekter för vattenlevande 
organismer 

Vid analysen av det befintliga lekplatsmaterialet hos Stockholms stads leverantörer 

representerat i Byggvarubedömningen, filtrerades ett antal kemikalier med miljö- och 

hälsoskadliga egenskaper ut (Tabell 10). Dessa kemikalier har pekats ut som 

riskminskningsämnen, faroklassade enligt CLP-förordningen (Tabell 2), PRIO-kriterierna eller 

SIN-list i Byggvarubedömningen (ChemSec 2014: EG 1907/2006).  
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Faroklassningarna samt andra anmärkningar är kopplade till respektive produktpost i 

Byggvarubedömningens system. Zink och zinkoxid var de vanligast förekommande ämnena i 

stadens lekplatsmaterial och möbler, framförallt i möbler, räcken, cykelställ, men också i olika 

gummimaterial. Dessa produkter har uppnått bedömningen ”Accepteras” i 

Byggvarubedömningen. Nickel förekom också i en del produkter av stål eller i skruvar. 

Produkter med eller med misstanke om högre halter av nickel sorteras enligt bedömningen 

”Undviks” i Byggvarubedömningen.  

 

Ingående kemikalier med för höga halter och/eller bristande bedömningsunderlag bedöms 

också som ”Undviks” i Byggvarubedömningen. Ett antal produkter med ingående kemikalier 

som är miljö- och hälsofarliga men uppfyller kriterier avseende haltgränser, har bedömts som 

”Accepteras” i Byggvarubedömningen. Bland dessa finns exempelvis ett antal 

riskminskningsämnen och ett fåtal utfasningsämnen. I något enstaka fall förekommer ämnen på 

kandidatlistan och SIN-listan. Alla dessa ämnen kan dock väljas bort genom ett tillägg i 

Byggvarubedömningens sökfunktion (Byggvarubedömningen 2016a). Zink, bly och bromerade 

flamskyddsmedel är lokala fokusämnen som särskilt prioriteras i olika grad när det gäller 

miljögiftsövervakning, tillsyn och informationsarbete i Stockholms stad (Stockholms stad 2014:12-

13,49) 

9.2 PRODUKTER SOM INTE UPPFYLLER STADENS KRITERIER 

Ett antal produkter och kemikalier som berörs av Stockholms stads kemikalieplan samt 

särskilda kriterier avseende återvunnet gummi filtreras inte ut via Byggvarubedömningens 

kriterier för bedömningen ”Rekommenderas” och ”Accepteras” (Azzopardi et al. 2015:18). 

Utförligare beskrivning samt kommentarer avseende kemikalieinnehåll och farobedömning 

relaterat till dessa produkter finns i (Bilaga 2). 

 

Analysen av representerat lekplatsmaterial och möbler i Byggvarubedömningen hos stadens 

leverantörer gjordes med det specifika kriteriet att hormonstörande ämnen enligt SIN-listan 

skulle filtreras bort (ChemSec 2014; Stockholms stad 2014:55). Två produktposter som erhållit 

bedömningen ”Accepteras” innehåller hormonstörande ämnen som listas via SIN och faller 

automatiskt bort, om kriteriet SIN-list kryssas i vid sökningen i Byggvarubedömningen 

(Byggvarubedömningen 2016a). Fyra produktposter med innehåll av ämnet Propikonazol som 

kategoriseras som hormonstörande (Cat-3, EDC) filtreras dock inte bort via denna funktion. En 

produktpost med bedömningen ”Accepteras” innehåller Brom, bromerade flamskyddsmedel 

som också kan ha hormonstörande egenskaper samt miljö- och hälsoskadliga effekter och är ett 

av stadens lokala fokusämnen (Stockholms stad 2014:12-13,49). Innehållet av Brom är dock 

polymerbundet enligt kontakt med Byggvarubedömningen. 

 

Ett antal produktposter med SBR-gummi, virgint(nyproducerat) eller återvunnet, uppnår 

bedömningen ”Rekommenderas” eller ”Accepteras” i Byggvarubedömningen. Återvunna 

bildäck ska enligt stadens policy inte användas i konstgräs på egna anläggningar (Azzopardi et 

al. 2015:18). Som särskilt rekommendation när det gäller målgruppen barn ska återvunna däck 

inte heller förekomma i gummiasfalt, granulat, fallskyddsplattor eller granulat (Azzopardi et al. 

2015:18). Som särskilt kriterium vid listning av produkter inom denna studie ska alla produkter 

med SBR – gummi (återvunnet, virgint) undvikas enligt Kemikaliecentrum. 



44 
 

  

Produktposter som erhållit totalbedömningen ”Undviks” anses per automatik som avvikelser 

enligt stadens miljöprogram 2016-2019 och har endast granskats för att analysera vilka 

kemikalier som kan förekomma i lekplatsmaterialet i denna studie (Stockholm stad 2016:31). 

9.3 PRODUKTLISTAN 

Analysen av leverantörernas material i Byggvarubedömningen resulterade i en slutlig 

produktlista med 106 produktposter (Bilaga 4). Dessa produktposter har alla uppnått 

bedömningen ”Rekommenderas” eller ”Accepteras” i Byggvarubedömningen och är 

färgmarkerade efter respektive bedömning i listan. Ett antal produktposter som inte uppfyller 

stadens särskilda kriterier eller anses ha tveksamt innehåll har exkluderats från listan i samråd 

med Kemikaliecentrum, Stockholms stad (Bilaga 2). 

 

Tidigare nämnda Cado/Spielart med 1355 produkter under samma produktpost samt 

Naturlek/Matbit med 43 produkter under samma produktpost är inkluderade. Dessa 

artikelnummer finns registrerade under respektive produktpost i Byggvarubedömningens 

databas. Utöver dessa förekommer det att olika modeller är registrerade under samma 

produktpost för vissa möbler samt olika fallskydd, det framkommer dock tydligt på listan.  

 

Ett antal produkter av framförallt gummi skulle kunna innehålla miljö- och hälsoskadliga 

ämnen men har inte innehållsdeklarerats för sådana ämnen. (Se vidare information och 

resonemang i diskussionen). 

9.4 LEVERANTÖRERS MILJÖ- OCH KEMIKALIEARBETE 

Vid kontakt med stadens stadsdelsförvaltningar, ramavtalsentreprenörer, Idrottsförvaltningen, 

Exploateringskontoret, Trafikkontoret, SISAB samt de kommunala bostadsbolagen Svenska 

bostäder, Familjebostäder och Stockholmshem samlades 31 leverantörer av lekplatsmaterial in 

(Tabell 8). Vad gäller möbler har staden ett gemensamt ”Möbelprogram Stockholm 2014” och 

dessa leverantörer ingår i de 31 insamlade. 

 

Leverantörerna säljer lekplatsutrustning, fallskydd av gummi, flis samt möbler. I bedömningen 

har också leverantörer av konstgräs och andra material till Idrottsförvaltningen inkluderats. 

Leverantörer av fristående material, framförallt trä som används till platsbyggda konstruktioner 

som sarger runt sandlådor eller i vissa avseenden klätterställningar har inte inkluderats i 

enkätundersökningen. Inte heller har leverantörer av markanläggningsmaterial som kantsten, 

grus och sand etc. bedömts inom ramen för denna studie.  

 
Tabell 11 – SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄTSTUDIEN GÄLLANDE LEVERANTÖRERS MILJÖ- OCH KEMIKALIEARBETE 

Antal leverantörer 31 

Antal respondenter 12 
Arbetar aktivt med miljö/hållbarhet 10 
Arbetar med certifierade miljöledningssystem   6 
Aktivt kemikaliearbete 10 
Expertkunskaper kemi   3 
Utvärderar leverantörskedja avseende kemikalier 10 
Miljöbedömningssystem bygg (Sunda Hus, BVB, 
BASTA.) 

11 

Certifierade (CE, Svanen, EU Ecolabel etc)   5 
Arbetar med livscykelanalys   4 
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Enkätstudiens svarsfrekvens var 38 % med 12 respondenter till totalt 31 distribuerade enkäter. 

Eftersom merparten av frågorna i enkäten var öppna, vilket ger viss tolkningsfrihet av 

respondenternas svar, redovisas alla företagens respektive svar vid varje fråga. Sex företag är 

leverantörer från stadens möbelprogram. Tre leverantörer fokuserar på 

markanläggningsmaterial och fallskydd som gummiasfalt och konstgräs och endast tre företag 

är leverantörer av övrig lekplatsutrustning.  

 

Tabell 12 – FRÅGA 1 

FÖRETAG ARBETAR ERT FÖRETAG AKTIVT MED MILJÖ- OCH 
HÅLLBARHETSFRÅGOR?  

1 Ja 

2 Ja 

3 Sådär 

4 Sådär 

5 Ja 

6 Ja 

7 Ja 

8 Ja, vi bedriver ett aktivt arbete med produktutveckling med miljö och hållbarhet i 
fokus. 

9 Ja 

10 Ja 

11 Ja 

12 Ja, vi är miljöcertifierade och vi tillverkar produkter med mycket hög kvalitet och 
lång livslängd 

Av de tolv respondenterna uppger samtliga att de arbetar med miljö- och hållbarhetsfrågor. Av 

dessa uppger tio respondenter att deras respektive företag arbetar aktivt och två arbetar i mindre 

skala med dessa frågor.  

 
Tabell 13 – FRÅGA 2 

FÖRETAG ANVÄNDER NI ER AV NÅGOT MILJÖLEDNINGSSYSTEM SOM 
EXEMPELVIS ISO-STANDARDER, MILJÖRAPPORTEN, EMAS ETC? OM 
JA, VILKET/VILKA? 

1 Ja, ISO 9001:2 008 samt ISO 14001:2 004 

2 Ja, Tillverka och lagerhålla utbytesdelar till våra produkter, såväl nya modeller 

som gamla • Minimera åtgången av energi och vatten 

• Använda återvunnet material i största möjliga mån. 

• Sortera och återvinna skräp och avfall 

• Minimera avfallsmängden 

• Effektivera produktion och dess användande av material 

• Utbilda och uppmana personalen att tillsammans utveckla företagets 

miljöarbete 

• Följa tillämplig miljölagstiftning och gärna överträffa uppsatta krav 

• Transportera våra produkter med minsta möjliga miljöpåverkan 

• Agera som ett föredöme för branschen 

• Integrera miljöarbetet i vår långsiktiga planering 

Uppföljning av arbetet kring kvalitet och miljö ̈ sker kontinuerligt. Vi arbetar 

efter att följa intentionerna och riktlinjerna i ISO 14000 och ISO 9000 serien. 

3 Nej 

4 Nej 

5 Ja, moderbolaget är certifierat. 
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Åtta av tolv respondenter uppger att deras företag använder sig av någon form av certifierat 

miljöledningssystem. Ytterligare ett företag uppger att de arbetar efter ett eget 

miljöledningssystem. Majoriteten av företagen arbetar efter ISO standarderna (International 

Organization for Standardization). Ett företag uppger att de arbetar BF9K som är ett specifikt 

kvalitets- och miljöledningssystem för byggföretag. Ytterligare ett företag uppger att de är 

certifierade av FTI (Förpacknings & Tidningsinsamlingen). 
 
Tabell 14 – FRÅGA 3 

FÖRETAG ARBETAR NI AKTIVT MED ATT MINSKA MILJÖ- OCH HÄLSOFARLIGA KEMIKALIER I ERA 
PRODUKTER? OM JA, HUR?  

1 Ahlsell använder externa miljöbedömningar. 
Vi uppmanar våra leverantörer att bedöma sina produkter i ett officiellt miljöbedömningssystem. T.ex. 
Byggvarubedömningen, BASTA/BETA eller SundaHus. 
För produkter som säljs under eget varumärke är vårt mål att de alla ska vara bedömda i 
Byggvarubedömningen. 

2 Vi jobbar med mycket stort fokus på ̊ att föra in långsiktighet, kvalitet och miljo ̈fokus i vår utemiljö ̈. 
Tillverkningen av Byarums Bruks produkter sker i Småländska Byarum med gjutning uteslutande 

med återvunnet aluminium och med formar av natursand från Vättern, vilka blandas till rätt 
konsistens med sot, lera och vatten. Inga kemiska tillsatser får användas och efter gjutningen tas 

sanden tillvara och återanvänds till nya formar. Ingenting går till spillo och det är fortfarande samma 

sand som för 65 år sedan formade landskapsvapen som nu formar dagens designklassiker.  

3 Via våra leverantörer och genom att själva välja mer miljöriktiga produkter i vår försäljning och 
genomförande. 

4  

5 Arbetar aktivt med en konsult som uppdaterar oss kontinuerligt så vi uppfyller lagar och regler samt 
är lite bättre än så. 

6 Vid framtagning av produkter väljer vi att använda godkända material och ytbehandlingar.  

7 Om möjligt väljer vi godkända produkter enl. Byggvarubedömningen och Sunda Hus. 

8 Via dialog med våra leverantörer och tillverkare. Vi bedriver en aktiv produktutveckling tillsammans 
med forskare och ingenjörer med god kunskap om hälsa, kemi och miljö. Det har resulterat i nya 
produkter samt kommande produkter som nu är under utveckling. 

9 Fasar ut komponenter och ersätter med miljövänligare alternativ 

10 Letar ständigt efter produkter som är "bättre" för miljön 

11  

12 Vi har valt metoder för ytbehandling av trä och metall som ger lång livslängd, vilket vi anser gynnar 
miljön. Vi lämnar 15 års garanti på trä och ytbehandling. Vi prioriterar skandinavisk fura som 
träråvara och köper vårt stål från nordiska stålverk.  

Tio av tolv respondenter uppger att de arbetar aktivt med att minska miljö- och hälsofarliga 

kemikalier i sina produkter. Två respondenter, leverantörer ur Stockholms möbelprogram 2014 

uttrycker att kvalitet, långsiktighet och lång livslängd genomsyrar hållbarhetsarbetet. Två 

respondenter har fokus på att sortimentet ska vara miljöbedömt i Byggvarubedömningen, Sunda 

Hus eller BASTA. Tre respondenter uppger att de fokuserar på att välja miljövänligare 

alternativ. En respondent uppger att företaget har en aktiv produktutveckling tillsammans med 

forskare och ingenjörer med kunskap om hälsa, kemi och miljö. 

6 Nej 

7 BF9K, Vi ör certifierade 

8 Nej, Vi arbetar med ett eget miljöledningssystem. 

9 Ja, ISO 9001: 2008, FTI 

10 Ja 

11 Ja 

12 Ja, ISO 14001. 
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Tabell 15 – FRÅGA 4 

FÖRETAG HUR UTVÄRDERAR NI ER LEVERANTÖRSKEDJA AVSEENDE KEMIKALIEINNEHÅLL I 
PRODUKTERNA?   

1 En bedömning som görs med hjälp av en enkät med tillhörande bedömningsunderlag. Enkäten 
innefattar blanda annat frågor om produkterna innehåller ämnen på EU:s Kandidatförteckning, 
Kemikalieinspektionens PRIO-databas samt om de innehåller ämnen som uppfyller kriterierna som 
Särskilt farliga enligt Artikel 57 i REACH alternativt ämnen på SIN-list? 
Vi vill även veta om de har produkter som är miljömärkta. 

2 Använder främst lokala leverantörer med stor erfarenhet och god kännedom kring vårt sätt att arbeta 
och tänkta kring och med miljö samt att vi läser på innehållsförteckningen. 

3 Ställer krav på leverantörerna. 

4 ja 

5 Vi använder oss av miljövänliga produkter och anlitar endast välrenommerade leverantörer i Sverige. 

6 Vi handlar bara material och färger ifrån de största aktörerna där de redan testat och godkänt sina 
produkter. T ex färger ifrån Akzo Nobel och stål ifrån Tibnor. 

7 Det görs inte i nuläget. 

8 Genom byggvarudeklarationer, producentintyg samt egna innehållsanalyser. 

9 Leverantörerna testar och utvärderar produkterna. 

10 Vi kvalitéts säkrar genom produktblad, avlakningstester och labb-tester.  

11  

12 Vi har idag inte ett systematiskt angreppssätt för återkommande utvärdering. Miljöenkäter är gjorda 
historiskt, och de flesta leverantörer har certifierade miljöledningssystem. 

Tio av tolv respondenter uppger att företaget utvärderar sin leverantörskedja avseende 

kemikalieinnehåll i produkterna. Två respondenter varav båda är leverantörer av 

markanläggningsmaterial och fallskydd av gummi uppger att de utför innehållsanalyser och 

avlakningstester. Tre respondenter uppger att leverantörerna utvärderar och testar produkter 

och legitimeras av att de är stora i branschen. Två leverantörer arbetar med 

självutvärderingstester i form av enkäter. Två respondenter uppger inte på vilket sätt 

leverantörskedjan granskas. 
 
Tabell 16 – FRÅGA 6 

FÖRETAG Har ni någon personal alt. konsult med expertkunskaper avseende miljö/ kemikalier som 
arbetar med dessa frågor på företaget?    

1 Ja 

2 Nej, vi har ingen intern som kan kalla sig expert på området. Dock har vi många kunniga medarbetare 
samt ett mycket bra nätverk där vi bollar dessa frågor. 

3 Nej, för stora kostnader 

4 Nej, vi är för små 

5 Ja 

6  Ja, med 17 års erfarenhet i branschen har jag stor kunskap i de produkter vi tagit fram och tar fram. Vi 
har nyligen påbörjat att miljöbedöma våra produkter med hjälp utav Byggvarubedömningen. Vi betalar 
1200 sek per produkt och sedan bedöms våra produkter och allt innehåll utav professionella kemister. 
Miljöbedömningen sträcker sig långt längre än Sveriges gällande miljölagar.  

7 Nej, Vi har för avsikt att inom ett år inrätta en miljötjänst hos oss. 

8 Ja 

9 Nej, all produktion sker av våra leverantörer. Vi är endast ett försäljningsföretag. 

10 Nej, Ansvaret ligger i dagsläget på respektive produktansvarig då vi jobbar med skilda produkter.  

11 Vet ej 

12 Nej, vi är ett litet företag som inte har möjlighet att avdela speciella resurser för detta. Fabrikschefen 
har dock 30 års erfarenhet från kemisk industri och är insatt i kemikaliefrågor. 
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Fyra av respondenterna uppger att de har expertkunskaper avseende kemikalier och miljö på 

företaget. Av dessa uppger tre respondenter inte vilken typ av utbildning eller erfarenhet som 

experten har. En av dessa respondenter syftar på sin egen längre erfarenhet inom branschen och 

att produkterna är miljöbedömda enligt Byggvarubedömningen. Tre respondenter uppger att 

mycket kunskap finns inom produktionsledet även om ingen specifik person med 

expertkunskap finns på företaget.  

 
Tabell 17 – FRÅGA 7 

FÖRETAG Använder ni er av något miljöbedömningssystem för byggmaterial (Sunda Hus, 
Byggvarubedömningen, BASTA etc.)? Om ja, vilket?  

1 Byggvarubedömningen. Se även svar på fråga 3. 

2 Nej, men vi ser över det just nu. Kräver mycket tid att sätta sig in i och vägvalet bland de olika är långt 
ifrån självklart. Alla kommuner och kunder har verkligen helt olika syn på vilken som bör följas om ens 
någon. 

3 Sunda Hus & Byggvarubedömningen 

4 Byggvarubedömningen och Sunda Hus 

5 Sunda hus och BVB 

6 Byggvarubedömningen 

7 Byggvarubedömningen, BASTA och Sunda Hus. 

8 Byggvarubedömningen. Historiskt har vi även använt oss av Sunda Hus och Basta. 

9 Sunda hus 

10 Byggvarubedömningen och Sunda hus 

11 Byggvarubedömningen 

12 Sunda hus och Byggvarubedömningen. 

Elva av tolv respondenter uppger att deras produkter bedöms i ett eller flera 

miljöbedömningssystem. Tio av dessa använder sig av Byggvarubedömningen som Stockholm 

stad prioriterat som det primära systemet stadens aktörer ska använda. Sex av respondenterna 

använder sig av Sunda Hus och en använder BASTA. 

En respondent uppger att företaget överväger ett miljöbedömningssystem men tvekar inför 

vilket av befintliga system som ska väljas då kunderna kräver olika system. 
Tabell 18 – FRÅGA 8 

FÖRETAG Använder ni er av något certifieringssystem för era produkter? (Exempelvis Svanen, EU Eco 
label, CE-märkning, annat)? ) Om ja, vilket/vilka?  

1 Ahlsell är ett handelsbolag som har över 85 000 artiklar på lager och en nästan obegränsad 
möjlighet att leverera andra produkter. Alla tänkbara certifieringar kan förekomma på produkterna. 

2 Nej 

3 CE 

4 Nej 

5 Nej, har inte varit aktuellt eftersom vi inte resurser för det. 

6 Vi är ett litet företag och köper material ifrån stora bolag som i sin tur har olika certifieringssystem. 
Företaget har egna deklarationer över vad vi kräver utav våra leverantörer material men även utav 
våra underleverantörer som sätter ihop våra produkter. 

7 Naturleks produkter följer SS-EN 1176–1:2 008. Vår fallskyddsbark är provad av SP Sveriges 
Tekniska Forskningsinstitut. 

8 Nej, att beställare i liten utsträckning efterfrågar det. Vi saknar resurser att ta fram detta. Vi ser över 
livscykeln för våra produkter kopplade till investeringskostnad, drift och underhållskostnader och 
livslängd. 

9 ISO, FTI  

10 CE 

11 CE 

12 Vi har nyligen initierat prövning av Svanenmärkning för vår största produktserie. 
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Sju respondenter uppger att de använder sig av någon form av certifiering. Av dessa uppger tre 

stycken att de använder sig av CE-märkning. CE-märkning är inte tillåtet på lekplatsutrustning 

för offentligt bruk. Möjligen säljer leverantörer andra produkter vad gäller byggmaterial, 

möbler eller lekutrustning för privat bruk som ska CE-märkas. Två respondenter uppger att de 

levererar produkter som kan ha en mängd olika certifieringar. En respondent anger 

ledningssystemet ISO och certifieringen FTI (FTI (Förpacknings & Tidningsinsamlingen). 

Ytterligare en respondent anger att prövning pågår för certifiering hos Svanen.  
 
Tabell 19 – FRÅGA 9 

FÖRETAG Arbetar ert företag med livscykelanalyser (LCA) av era produkter? Om ja hur?  

1 Nej, det finns inte tillräckligt stor efterfrågan på marknaden ännu för LCA. 

2 Ja, våra produkter är lätta att följa då vi enbart gjuter i återvunnet aluminium som vi köper från Stena 
Aluminium. Därtill har vi virke i våra bänkar. Samt beslag i mestadels rostfritt. 

3 Nej, ej relevant 

4  

5 Moderbolaget gör det sen lång tid tillbaka 

6 Vi har påbörjat att göra detta, men framförallt gällande material och ytbehandlingar som ingår i 
produkterna. Hur de tillverkas, påverkar miljö under dess livstid och hur de kan återvinnas. 

7 Nej 

8 Vi ser över livscykeln för våra produkter kopplade till investeringskostnad, drift och 
underhållskostnader och livslängd. 

9 Nej, vet inte vad LCA är. 

10 Det har jag tyvärr ingen kunskap om. Vi har en livslängd och plan på hur återvinningen ska gå till.  

11 Vet ej 

12 Nej, Vi har inte gjort formella livscykelanalyser men fokuserar på kvalitet = lång livslängd på våra 
produkter. Nästan alla våra produkter tillverkas av stål som galvaniseras och pulverlackeras och 
förses med trä som impregnerats i Linax-process. Vi ger 15 års garanti på trä och lackering, samt 
livstidsgaranti mot rost.  

En respondent uppger att moderföretaget arbetar med LCA sedan lång tid, det är dock svårt att 

avgöra om det är något som sker mer formellt. Fyra respondenter uppger att de på olika sätt 

arbetar med ett livscykelperspektiv i någon grad. Endast två respondenter utrycker 

miljöperspektivet under produktens livscykel. Fem respondenter anger att de inte arbetar med 

LCA varav en uttrycker att det inte är relevant, tre vet inte riktigt vad LCA är för något. 

9.5 INTERVJUER MED PROJEKTLEDARE OCH LANDSKAPSARKITEKTER 
 
Tabell 20 – SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED PROJEKTLEDARE OCH LANDSKAPSARKITEKTER 

1.a) Arbetar du efter några specifika styrdokument, policys vid anläggning av lekplatser i Stockholms stad? Ja, 
men det är framförallt landskapsspecialist i resp. projekt som granskar att projekterade konsulter följer dessa dokument 
(Exploateringskontoret)  

1. b) Vilka är dessa? Tillgänglighetspolicy (En stad för alla), Europeiska säkerhetsstandarder (Svensk standard), PBL, 
BBR, PSL, Ordningslagen (OL), Giftfritt Stockholm, miljöprogrammet, Möbelprogrammet, Dagvattenstrategin. Svenska 
bostäder har också Byggtekniska regler för nybyggnad och ombyggnad av bostadsgårdar samt Bilaga 1 SB – standard 
yttre miljö (gäller även andra aspekter av bostadsgårdar, inte bara lek). Material ska vara bedömt i 
Byggvarubedömningen.  
2. a) Upplever du att tillräcklig kompetens avseende miljö-/hälsoaspekter i relation till anläggning av lekplats 
finns tillgängliga hos er? Ja, kompetenta miljöingenjörer finns på Exploateringskontoret. miljögrupp, hållbarhetsansvarig 
samt specialist gällande Byggvarubedömningen finns på Svenska Bostäder.  
2.b) Om negativt svar, Hur skulle det kunna förbättras anser du? Kunskapen inom ämnen kan alltid fördjupas och 
förbättras. Kunskap hos leverantörer saknas, problem uppstår när vi önskar att produkter miljöbedöms i 
Byggvarubedömningen. 
3. Är det någon aspekt som lyfts fram som särskilt viktig i ert/stadens arbete med lekplatser? Tillgänglighet, 
variation, säkerhet, drift och miljö. Driften sköts av stadsdelarna i Exploateringskontorets projekt medan Svenska 



50 
 

Bostäder har ett totalt ansvar för anläggning och drift. Lekvärdet kommer först, det är därför vi överhuvudtaget bygger 
lekplatser överhuvudtaget, det ska vara kul och inspirera till lek. 
4.a) Vilka aspekter måste du ta hänsyn till vid anläggning av fallskydd på lekplatser? Tillgänglighet och då läggs 
oftast gummi, får ej ligga i anslutning till sand. Höjd och fallområde ska uppfylla säkerhetsstandard och miljöaspekter. Fria 
ytor runt redskap, tjocklek på fallskydd relaterat till fallhöjd. Estetik (ljusa material missfärgas), ekonomi anläggning, 
ekonomi drift, kvalitet (livslängd). Driftskostnader är en betydande ekonomisk post för Svenska Bostäder. – Lekvärdet, 
variation i material. En gummiyta kan man t.ex. inte leka med på så många olika sätt. 
4.b) Upplever du att det förekommer intressekonflikter mellan dessa aspekter? – Ja mellan tillgänglighet/miljö, finns 
inget bra värderingssätt om vad som väger tyngst, vi kan endast göra fel oavsett vilken policy vi följer i relation till gummi. 
Ja, gummiasfalt klassas inte som miljövänligt. – Ja även mellan estetik, ekonomi, livslängd. – Intressekonflikt även med 
lekvärdet, planering innebär alltid ett vägande av olika intressen, så det finns aldrig något ”rätt”, inte i några frågor. 
5. Ska alla lekredskap vara tillgängliga (i relation till markunderlag) för barn/vuxna med funktionshinder på 
lekplatsen eller ska ett visst antal vara tillgänglighetsanpassade? Nej endast att någon utrustning är tillgänglig, oftast 
kompisgunga med fallskydd under. Så mycket tillgängligt som möjligt är ju bra, stora parker har större möjligheter. – Kloka 
överväganden i förhållande till plats och omgivningar. 
6. Rekommenderas gummiasfalt/plattor i samband med tillgänglighetsanpassning vid anläggning/upprustning av 
lekparker? – Ja tyvärr är det så, man kan dock använda konstgräs med pad under, förvisso inte helt rätt för miljö med 
hänsyn till mikroplaster men betydligt bättre än gummi, dock ingen spridd kunskap. – Jag gissar att det är vanligt att vi 
väljer gummiasfalt. 
7. Har du några övriga kommentarer avseende val av material och gestaltning av lekplats i relation till vad vi talat 
om under intervjun?  

 Det finns gungor för rullstolar som ev. inte behöver fallskydd dessa används dock inte i projekten då de sägs 
vara överambitiöst och att inga andra kan använda dem. Jag tror dock att dessa produkter är ett bra 
komplement till ringa kostnad.   

 Det har avsatts 200 miljoner kr till tillgänglighet som stadsdelar kan söka vilket jag tror resulterar i flera 
obefogade gummiytor i parkerna.  

 Det går kanske att få till en annan lösning avseende materialval (i relation till gummi) som stämmer överens 
med de gällande föreskrifterna men jag har ingen lösning för det.  

 Kanske kan speciella temaparker byggas som är specifikt anpassade till personer med olika funktionshinder, 
utöver att alla parker har någon aktivitet som är tillgänglighetsanpassad. Detta kommer inte att ersätta 
målsättningen att alla ska kunna leka tillsammans 

 Att bygga lägre lekplatsutrustning tjänar inget till för att komma undan säkerhetsaspekten och kunna lägga 
tillgängligt och miljövänligare underlag. Fallskydd krävs vid en höjd på 60 cm. Barnen tycker också om höjder 
annars blir det tråkigt. 

 Ändra preferenser, bygga naturligare parker med naturstigar och andra aktiviteter.  

 Konstgräs med pad (stötdämpande underlag) är bättre än platsgjuten gummi, krulligt konstgräs är bättre än 
andra sorter ur miljöhänsyn, det finns dock ingen spridd kunskap. 

 De bästa grässorterna för naturgräsytor är Rajgräs och Ängsgröe. En gräsytas tålighet för slitage är dock 
avhängig av hur den byggs upp, staden testar olika markbyggnader. 

 Kanske finns det någon reningsteknik som kan användas för att minska problem med föroreningar ifrån 
gummimaterialen 

 På studieresa utomlands såg vi att parkerna hade mycket mer naturmaterial, det är roligt för barnen. Det var en 
annan acceptans för att det blir stökigare på lekplatsen med gegga, sand o flis som sprids än här i Sverige. Där 
fanns det ingen gummibeläggning alls och inga som helst tillgänglighetskrav uppfylldes. 

 Avseende frågan hur man kan minska gummiasfalt på platser där det inte krävs direkt för sina fallskyddande 
egenskaper eller tillgänglighet med Vasaparkens gummibeklädda kullar som exempel. – Men vad ska vi 
använda i stället? – Det handlar om att planera och bara använda som fallskydd där det behövs.  

Alla intervjuade har god insikt om vilka regler och policys som gäller formellt vid anläggning 

av lekplats generellt och inom Stockholms stad. Svenska Bostäder har också byggtekniska 

regler, som vägleder i projekteringen av bostadsgårdarna inkl. lekplatserna och möbelprogram 

en standard för utrustning som sittmöbler, papperskorgar, staket utöver dessa riktlinjer. 

 

Samtliga projektledare och landskapsarkitekter ansåg att relevant miljökompetens fanns 

tillgänglig inom respektive organisation. Bristande miljökompetens ansåg dock en av de 

intervjuade vara ett problem hos leverantörerna. Det är tydligt då krav ställs på att 

leverantörerna ska registrera produkter i Byggvarubedömningen och de saknar kompetens för 

utförandet. 
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Tillgänglighet, variation, säkerhet, drift och miljö med tyngd på tillgänglighet var aspekter som 

lyftes fram som särskilt viktiga vid anläggning av lekplatser. Lekvärdet är själva grunden till 

att lekplatser byggs, det ska vara kul och inspirera till rörelse.  

Intressekonflikter uppstår främst mellan tillgänglighets- och miljöaspekter då det saknas bra 

värderingsätt för vad som väger tyngst. Intressekonflikter förekommer även mellan estetik, 

ekonomi och livslängd i relation till markanläggningsmaterial på lekplatser. Lekvärdet är 

beroende av variation i material och kan på så vis också ingå i intressekonflikter mellan olika 

aspekter.  

 

Samtliga intervjuade arbetar efter principen att minst en aktivitet med tillgänglighetsanpassning 

för personer med funktionsnedsättning ska finnas på varje lekplats. Ett par ansåg att så många 

aktiviteter som möjligt helst ska finnas tillgängliga. Att bygga speciella temaparker med 

tillgänglighetsanpassning diskuterades men det kan inte ersätta målsättningen att alla kan leka 

tillsammans. Vid tillgänglighetsanpassning rekommenderas vanligtvis gummiasfalt eller 

konstgräs. Övriga kommentarer var spontana i relation till fråga 7 men också till de följdfrågor 

som ställdes i samband med denna.  

9.6 LITTERATURSTUDIE OM MARKBELÄGGNINGSMATERIAL PÅ LEKPLATSER 

I avsnittet följer en sammanställning av olika aspekter som berör val av 

markanläggningsmaterial. Litteraturstudien baseras på projektledarnas och 

landskapsarkitekternas kommentarer under intervjuerna. Tillgången på artiklar och rapporter 

inom ämnet är begränsad. Markbeläggning på lekplatser ur perspektivet funktionsnedsättning 

är dock granskat i något större utsträckning. I diskussionsavsnittet sammanfogas 

litteraturstudien med lagstiftning och riktlinjer avseende de olika aspekterna samt tidigare 

analyser i denna studie. 

9.6.1 KORT OM BARNS PREFERENSER I RELATION TILL LEKPLATSER 

Ur ett barnperspektiv med grund i barnkonventionen kan barns åsikter vävas in i 

planeringsprocessen genom barnkonsekvensanalyser och olika medborgardialoger. Det är 

viktigt för att ta tillvara på barns åsikter om lekvärde och tillgänglighet på lekplatser (Boverket 

2015:35,46; Jansson 2013:177). I Stockholm stads handlingsprogram för hur barnkonvention 

ska omsättas i praktiken framhåller Stadsbyggnadskontoret erfarenhetsmässigt att 

barnperspektivet bör integreras tidigt i planeringen vid förändrad markanvändning 

(Borgarrådsberedningen 2004:10). 

 

Barn uppskattar enligt flertalet studier riskfylld lek med inslag av fart och höjd vilket också 

ökar riskerna för skador (Bourke & Sargisson 2014:372; Zamani 2016:185). Naturmaterial och 

lösa markmaterial som sand, flis och bark har högt lekvärde för i synnerhet yngre barn. Dessa 

material är ofta enklare och billigare att underhålla än vad de ger sken av (Shackell et al. 

2008:84). I vissa studier har zoner med naturliga material på lekplatser visats ha ett dubbelt så 

högt lekvärde i relation till zoner med färdigproducerad utrustning. Barn föredrar enligt dessa 

studier naturliga, lösa, flyttbara material i zoner med mer naturliga inslag på lekplatsen. Dessa 

material gav också ett ökat lekvärde i zoner med mer ”kommersiell” lekplatsutrustning 

(Maxwell et al. 2008; Zamani 2016:182).  
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Vad gäller graden av fysisk aktivitet föredrar i synnerhet lite äldre barn fysiska aktiviteter på 

fasta ytor som gummiytor, betong, gräs och asfalt i jämförelse med lösa material som sand, bark 

och flis. Barnen är också aktiva en längre tid enligt en studie som undersökt barns grad av 

aktivitet i relation till olika markbeläggning. Det var ingen påtaglig skillnad vilket fast material 

som barnen valde eller hur länge barnen var fysiskt aktiva på de olika fasta markbeläggningarna 

(Seaver 2015:36). 

9.6.2 SÄKERHET PÅ LEKPLATSER 

Fallskyddens stötdämpande effekt påverkas av väderförhållanden och temperaturer. En studie 

utförd i Canada visade låg skaderisk vid fall på alla undersökta underlag som grus, gummiasfalt 

och gummigranulat. Alla fallskydden gav jämlik skadeprevention vid fall under höst och vinter. 

Under våren var gummiasfalt något bättre och studien konstaterar att gummiasfalten har något 

bättre skadereducering på skolgårdar. De olika materialen hade stötdämpande egenskaper med 

låg skaderisk generellt med små inbördes skillnader (Branson et al. 2012:489).  

 

En studie av olika fallskyddsmaterial (gummivarianter och Engineered wood fibre) i relation 

till säkerhet och tillgänglighet visade dock att alla materialen i studien hade avvikelser. Studien 

pågick under 5 år och avvikelser hade stark koppling till brister vid installation och underhåll. 

Driftsaspekter är viktigt att ta hänsyn till vid val av fallskydd. Engineered wood fibre hade 

något fler avvikelser gällande tillgänglighet och säkerhet, vilket kan bero på brister i underhåll 

(NCA 2013:28-29).  

9.6.3 TILLGÄNGLIGHET PÅ LEKPLATSER 

Tillgängligheten på en lekplats berör både barn och vuxna och ska dessutom anpassas till olika 

former av funktionsnedsättning som begränsad syn- och rörelseförmåga (Wilhelm 2016). 

Markbeläggningen är en central aspekt att ta hänsyn till för att vuxna personer med 

funktionsnedsättning ska kunna ta sig fram till ett barn på en lekplats (Falk et al. 2000:6). Val 

av underlag är också viktigt för barn med funktionsnedsättning. Även designen och lekvärdet 

på lekplatsen är viktigt för att barnet ska kunna delta i aktiviteter (Falk et al. 2000:8,10,17; 

Zamani 2016). 

 

Hård markbeläggningen som asfalt, natursten, betong och gummi är bra på lekplatsens 

kommunikationsytor vad gäller framkomligheten (Falk et al. 2000:6). För att underlätta 

framkomligheten för personer med synnedsättning är det positivt att variera färger och underlag 

för att skilja aktivitetsytor, ledstråk och kommunikationsytor åt (Trafikkontoret 2008:60; 

Wilhelm 2016). 

 

National Center on Accessibility i USA har gjort en av få tillgängliga utvärderingar vad gäller 

markbeläggning i relation till tillgänglighetsaspekt, installationskostnader samt drift i 3-5 år. 

Materialen som testades var Engineered wood fiber (en skräddarsydd träflis som är 

tillgänglighetsanpassad), platsgjuten gummi, gummiplattor, gummigranulat och hybridmaterial 

med gummi. Lekplatsen med Engineered wood fibre hade dock fler avvikelser gällande 

säkerhet och tillgänglighet.  

Resultatet visade att ingen markbeläggning på lekplatser fungerade optimalt. Redan inom 12 

månader efter installationen hade alla markbeläggningar på de 35 undersökta lekplatserna en 

eller flera avvikelser. Avvikelserna påverkade både tillgänglighet och säkerheten, ett material 

som fick bättre betyg avseende tillgänglighet kunde ha ett sämre betyg vad gäller säkerhet 
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(NCA 2013:28-29). Framförallt var det bristande underhåll av de olika materialen som 

påverkade tillgängligheten. Informationen från tillverkarna vad gäller installation och drift var 

bristande likaså, vilket skapade problem med underhåll och installation av markbeläggningen 

på lekplatser (NCA 2013:26). 

9.6.4 TEKNISKA LÖSNINGAR OCH DESIGN FÖR EN INKLUDERANDE LEKPLATS 

Tekniska lösningar som ledstänger och ramper över sandytor kan öka tillgängligheten men 

också skapa en inkluderande lekplats. Sandlådans ena kant kan exempelvis tas bort för att barn 

i rullstol enklare ska kunna delta i sandleken (Falk et al. 2000:8). Ett annat alternativ är att höja 

sandlådan på någon sida för att komma till med rullstol (Trafikkontoret 2008:62).  

 

Andra lösningar kan vara att lägga en träbrygga eller markbeläggning av gummi som en passage 

över sand till gungor för att skapa tillgänglighet för personer med rörelsenedsättning (Falk 

2000:10). Att skapa närhet till flertalet aktiviteter och lekredskap med korta avstånd skapar 

ytterligare möjligheter till lek för barn med synnedsättning och rörelsehinder (Falk et al. 

2000:17).  

9.7 MARKBELÄGGNING 

I kommande avsnitt analyseras de vanligaste markbeläggningarna på lekplatser vad gäller 

tillgänglighet, säkerhet, drift och ekonomi. Asfalt, betong och stenmjöl analyseras inte i någon 

djupare mening då dessa är vanligt förekommande material i stadsbilden.  

9.7.1 GRÄS 

Tidigare har gräs varit en vanligt förekommande markbeläggning på exempelvis förskolor 

(SISAB 2013:1). Gräset är miljövänligt och har ofta positiva egenskaper vad gäller dränering 

av yt- och smält vatten än de hårdare och tätare underlagen. Gräsmattor är inte heller lika utsatta 

för vandalisering som vissa andra material (Shackell et al. 2008:85). 

 

Till nackdelarna hör dock att gräs är känsligt för erosion och slitaget som uppstår när ett stort 

antal barn leker på underlaget. Förändringar i klimatet med mildare vintrar bidrar också till att 

gräsmattor med hög belastning förstörs. På grund av dessa orsaker läggs ofta konstgräs till 

nackdel för naturligt gräs (Shackell et al. 2008:85; SISAB 2013:1). På mindre ytor med 

högfrekvent användning eller kommunikationsytor kan det vara lämpligt att använda 

markbeläggning av grus eller sand. Gräset är dock inte godkänt som fallskydd (Shackell et al. 

2008:85). Gräset är känsligt och rötterna kan skadas vid snöröjning (Shackell et al. 2008:85; 

Wilhelm 2016).  

 

För att öka möjligheterna till att använda gräs i lekparker är det viktigt att använda gräs som är 

tåligt. Till fotbollsplaner används exempelvis Ängsgröe och Engelskt rajgräs. Ängsgröe trivs 

bra i svenska väderförhållanden och har ett djupt rotsystem som armerar gräset och 

reparationsförmåga vilket kvalificerar arten som ett bättre alternativ på ytor med högt slitage 

(Kvalbein & Aamlid 2008:6; Månsson 2010:4). Engelskt rajgräs är inte lika tåligt men har 

snabbare tillväxttakt (Kvalbein & Aamlid 2008:6; Månsson 2010:4). En gräsytas tålighet för 

slitage är också beroende av hur den byggs upp och Stockholms stad testar olika markbyggnader 

(fråga 7, Tabell 20). 

Anläggning av gräsmatta är förhållandevis prisvärt men driften kan vara både kostsam och 

tidskrävande. I relation till fotbollsplaner har dock en jämförelse av driftskostnader mellan 



54 
 

konstgräs och naturgräs visat att kostnaden är den dubbla för konstgräs (Månsson 2010:4; 

Patton 2009). Gräsets fallskyddande egenskaper är begränsade även när det gäller 

tillgängligheten för barn och vuxna med funktionshinder. Det är exempelvis svårt för en 

rullstolsburen förälder att rulla i kapp ett springande barn (Wilhelm 2016). 

9.7.2 KONSTGRÄS 

Konstgräs finns i flertalet varianter och används till fotbollsplaner, golfbanor och blir allt mer 

vanligt på lekplatser, förskolor samt skolgårdar (Wilhelm 2016). Konstgräset tål slitage i högre 

utsträckning är naturligt gräs och kan läggas över kullar och i slänter (SISAB 2013:1; Wilhelm 

2016). Vid anläggning av konstgräs är det viktigt att välja rätt sort för att få önskad funktion.  

 

På lekplatser används konstgräs på kommunikationsytor men också som fallskydd vilket kräver 

förstärkning av en pad, ett stötdämpande skikt under gränsskiktet (SISAB 2013:1; Wilhelm 

2016). Det förekommer också att konstgräs med fallskydd används på kommunikationsytor på 

lekplatser för sina ljuddämpande egenskaper (Svenska Bostäder 2016:7). Konstgräset är 

tillgängligt för personer med funktionsnedsättning och kan enklare användas av rullstolsburna 

än naturligt gräs (Wilhelm 2016).  

För att de konstgjorda grässtråna inte ska plattas ned krävs en förstärkning för att dessa ska 

hållas upprätta. På fotbollsplaner krävs ett sviktande underlag och därför används 

gummigranulat som förstärkning. På lekplatser och förskolor används inte granulatet (SISAB 

2013:2).  

 

Vad gäller drift är konstgräset enklare att snöröja än naturgräs men behöver borstas och blåsas 

för att undvika tillväxt av organiskt material. För att undvika slitage i form av att konstgräsets 

kanter viks upp bör gräskanten vikas ned och låsas under ett fast material (SISAB 2013:2). 

Driften kan försvåras om olika partiklar av sten och växter sprids på gräsytan (Svenska Bostäder 

2016:7). Kostnaderna är höga vid installation av konstgräset och medel vid drift (Shackell et al. 

2008:87). I relation till fotbollsplaner har dock en jämförelse av driftskostnader mellan konstgräs och 

naturgräs visat att kostnaden är den dubbla för konstgräs (Månsson 2010:11; Patton 2009:1). 

9.7.3 HYBRIDGRÄS (GRÄSARMERING) 
Gräsarmering finns i olika utföranden och används generellt för att förstärka det naturliga 

gräset. Det kommunala bostadsbolaget Svenska Bostäder använder sig exempelvis av 

markbeläggningen på grus- och grönytor utsatta för högt slitage (Svenska Bostäder 2016:7). 

Gräsarmering kan anläggas på släta, sluttande markytor och smälter beroende på variant in i det 

naturliga materialet. Dränering av vatten fungerar bra beroende på typ av underliggande 

markbeläggning. Den underliggande markbeläggningen skyddas också från erosion. Vissa 

typer av gräsarmering är mindre motståndskraftiga vid en eventuell brand. Kostnaden ligger på 

medelnivå (Shackell et al. 2008:87). 

9.7.4 FALLSKYDDSPLATTOR 

Fallskyddsplattor/gummiplattor kan generellt installeras och repareras av driftsansvariga på 

lekplatser. Dräneringen fungerar ofta bättre vid markbeläggning av fallskyddsplattor i 

jämförelse med platsgjutet gummi (Canada Safe Kids 2005:3; National Center on Accessibility 

2014; Wilhelm 2016). Underlagen bör inte läggas på asfalt eller andra hårda underlag eftersom 

den stötdämpande effekten begränsas (Canada Safe Kids 2005:3). Plattorna kan ha en stor 

variation av färger för att öka orienterbarheten och ge konstrastskillnader mellan lekutrustning 
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och markbeläggning. Det är egenskaper som ökar tillgängligheten för personer med 

synnedsättning. Fallskyddsplattor kan dock bli halkiga vid regn (Wilhelm 2016). 

 

Nackdelen är att det kan uppstå nivåskillnader mellan plattorna och att växter kan slå rot vilket 

ger ett ojämnt underlag och ökar fallrisken. Plattorna kan bara läggas på vissa markunderlag 

och lutningar (Canada Safe Kids 2005:3; Wilhelm 2016). Det finns också risker med att 

materialet blir vandaliserat. Kvaliteten varierar beroende på tillverkare och 

installationskostnaderna är höga. Gummiplattorna kräver underhåll i form av regelbunden 

inspektion och tvättning. De stötdämpande egenskaperna minskar efter hand och påverkas 

negativt av att gummit sätts igen av sand och andra partiklar (Canada Safe Kids 2005:3). 

9.7.5 PLATSGJUTET GUMMI 

Platsgjutet gummi/gummiasfalt kräver yrkesmässig installation och reparation av leverantör. 

Kvaliteten varierar stort beroende på tillverkare (Canada Safe Kids 2005:3). Materialet är 

slittåligt, kan gjutas i olika formationer och färger, öka orienterbarheten samt ge 

konstrastskillnader mellan lekutrustning och markbeläggning för att öka tillgängligheten för 

personer med synnedsättning (Shackell et al. 2008:87; Wilhelm 2016). Gummiasfalt anses vara 

ett fördelaktigt material för att öka tillgänglighet för rullstolsburna och personer med andra 

funktionshinder (SISAB 2013:1; Trafikkontoret 2008:60; Wilhelm 2016).  

  

Till nackdelarna hör risker med att materialet blir vandaliserat. Gummiplattorna kräver 

underhåll i form av regelbunden inspektion och tvättning. De stötdämpande egenskaperna 

minskar efter hand och påverkas negativt av att gummit sätts igen av sand och andra partiklar 

(Canada Safe Kids 2005:3). Materialet kan bli halkigt vid nederbörd och trots att materialet är 

poröst är ytavrinningen ofta högre än på andra material (Safe Kids Canada 2005:3; Wilhelm 

2016). Installationskostnaderna är höga liksom kostnader för reparation medan driftkostnaderna 

anses vara låga (Shackell et al. 2008:87).  

9.7.6 LÖSA MARKMATERIAL 

Naturmaterial och lösa markmaterial som flis, bark och sand har ett betydande lekvärde för barn 

som har stötdämpande egenskaper till låg kostnad trots att driftkostnaden är hög (Shackell et 

al. 2008:84). Zoner med naturliga material på lekplatser har i vissa studier ett dubbelt så högt 

lekvärde än zoner med färdigproducerad utrustning. Barn föredrar enligt dessa studier naturliga, 

lösa, flyttbara material både i zoner med mer naturliga inslag på lekplatsen men naturmaterial 

gav också ett positivt lekvärde på zoner med ”kommersiell” lekplatsutrustning (Maxwell et al. 

2008; Zamani 2016:182).  

 

Nackdelar med materialen kan vara säkerhetsrisker med främmande föremål som gömmer sig 

under ytan. Lösa markmaterial är dessutom mindre lämpliga för små barn pga. kvävningsrisken 

(CPSC 2015:9; Shackell et al. 2008:83-84).   

 

Vid frekvent användning behöver materialen skötas regelbundet både vad gäller säkerheten i 

händelse att vassa föremål placerats i materialen men också för att behålla rätt tjocklek om 

materialet används som fallskydd. Det är viktigt att planera för att exempelvis en lastbil ska 

kunna komma fram när påfyllning är nödvändig (CPSC 2015:10; Shackell et al. 2008:83-84). 

Naturliga markmaterial av flis, bark och sand ger ofta ett mer stökigt och smutsigt intryck och 
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anses svårhanterliga vid drift till fördel för markbeläggningar av gummi (Shackell et al. 

2008:84).  

 

Lekplatser med stora ytor belagda av sand och grus fungerar sämre ur tillgänglighetssynpunkt. 

Sand och grus som sprids över annan markbeläggning som gummiasfalt eller gångvägar ger 

sämre tillgänglighet för rullstolsburna, men också försämrad orienterbarhet för personer med 

synnedsättning (Trafikkontoret 2008:60). Att sand sprids över gummiytor är olyckligt då 

gummit förlorar sina fallskyddande egenskaper (SISAB 2013:1). Det är viktigt att lösa material 

förs tillbaka till sandlådor och liknande (Trafikkontoret 2008:60). Det kommunala 

bostadsbolaget Svenska Bostäder har en policy att mellan sand och gummiyta ska en hård yta, 

minst 0.7 meter av exempelvis betong anläggas (Svenska Bostäder 2016:7).  

 

Att lyfta fram naturmaterialens lekvärde för barnen redan i designfasen av lekplatser är också 

betydande liksom att planera för god dränering för att behålla materialens fallskyddande 

egenskaper (Shackell et al. 2008:84). Det är också viktigt att ta hänsyn till att materialen sjunker 

ihop med ca 25 % av tjockleken över tid och blir mer kompakta. Redan vid installationsfasen 

är det viktigt att lägga ett extra tjockt lager (CPSC 2015:10). 

 
9.7.7 SAND 

I relation till markbeläggning på lekplatser används sand framförallt ur ett 

säkerhetsperspektiv, på grund av de fallskyddande egenskaperna. I viss mån används sand 

också till kommunikationsytor på lekplatser (Wilhelm 2016).  

 

Sand är enkelt att installera, brandsäkert, låg- medel kostnad vid inköp och har ofta goda, 

stötdämpande egenskaper (Safe Canada Kids 2005:1). När sand används som stötdämpande 

underlag ska kornstorleken uppfylla befintliga krav i säkerhetsstandard SS-EN (Svenska 

Bostäder 2016:7). Det krävs också god dränering av vatten för att undvika att sanden blir 

kompakt och förlorar sina fallskyddande egenskaper vid låga temperaturer (Safe Canada Kids 

2005:1; Wilhelm 2016). För att de fallskyddande egenskaperna ska fungera korrekt är det också 

viktigt att förbereda marken under sanden så att denna inte är för hård (Safe Canada Kids 

2005:1).  

Vad gäller tillgänglighet är sand ett svårforcerat hinder för barn och föräldrar som använder 

rullstol eller har nedsatt rörelsefunktion (Safe Canada Kids 2005:1; Trafikkontoret 2008:60; 

Wilhelm 2016;). Nackdelen med markbeläggning av sand är höga underhållskostnader om 

sanden kontamineras kattexkrementer eller vassa föremål. Påfyllning av sand krävs på årlig 

basis eller åtminstone vart 2-3 år (Safe Canada Kids 2005:1; Shackell et al. 2008:84).    

 

Sand har visats sig ha något bättre fallskyddande egenskaper än träflis i synnerhet i relation till 

armfrakturer (Howard et al. 2009:9). 

9.7.8 GRUS 

På lekplats ska gruset bestå av runda stenar utan vassa kanter och uppfylla säkerhetsstandard 

SS-EN. Gruset är lätt att installera, underhålla, har fallskyddande egenskaper och innebär låga 

kostnader vid installation och drift (Shackell et al. 2008:88). Grus har inte heller lika mycket 

problem med kattexkrementer som sand (Shackell et al. 2008; Wilhelm 2016).  
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Det finns risk för att vassa föremål kan döljas i gruset och viss säkerhetsrisk förekommer då 

små barn kan sätta grus i halsen. Hög fuktighet och låga temperaturer kan göra att underlaget 

fryser och förlorar sina stötdämpande egenskaper. Vad gäller tillgänglighet är grus med 

kornstorlek >4 mm svårforcerat för barn och vuxna i rullstol eller med andra rörelsehinder 

(Shackell et al. 2008; Wilhelm 2016). Kräver regelbunden skötsel och grus bör fyllas på varje, 

max vartannat år. (Safe Kids Canada 2005:1). 

9.7.9 BARK- OCH TRÄFLIS 

Trä och bark har fallskyddande egenskaper, ger god stötdämpning, god dränering och håller 

länge (Wilhelm 2016). När materialet anses vara förbrukat på lekplatsen kan det transporteras 

exemeplvis till ett fjärrvärmeverk eller användas som jordförbättrningsmedel (Marbit/Naturlek 

2016; Shackell et al. 2008:86). 

 

Bark och trä ska företrädesvis komma från hållbara källor, FSC-märkt (Forest Stewardship 

Council) eller dylikt. De skall också vara fria från allergiframkallande och toxiska ämnen, t.ex. 

träskyddsmedel (Shackell et al. 2008:86; Safe Kids Canada 2005:2). Det är viktigt med 

kontinuerligt underhåll med påfyllning av flis/bark varje till vart tredje år, för att behålla de 

stötdämpande egenskaperna. Annat underhåll gäller att sortera ut främmande föremål och 

eventuellt bitar av trä eller bark som kan vara en säkerhetsrisk (Safe Kids Canada 2005:2). 

Mikrobiell tillväxt sker vid fukt och de stötdämpande egenskaperna blir sämre vid minusgrader. 

Det kan också vara problematiskt att ploga dessa underlag (Safe Kids Canada 2005:2; Wilhelm 

et al. 2016).  

 

Vad gäller tillgänglighet är träflis något bättre än bark men materialet passar mindre bra på 

kommunikationsytor eller aktivitetsytor om de ska vara tillgängliga för personer med 

funktionshinder. (Shackell et al. 2008:86; Wilhelm 2016). Kostnaderna räknas generellt som 

låga/medium med låga installationskostnader och högre driftskostnader (Safe Kids Canada 

2005:2; Shackell et al. 2008:86).  

 

9.7.10 ENGINEERED WOOD FIBRE 

Engineered wood fibre är en form av “skräddarsydd” träfiber, ibland beklädd med någon form 

av plast. Materialet utmärker sig då det uppfyller säkerhetskrav men också är tillgängligt, det 

går exempelvis att köra med rullstol på markbeläggningen. Underhåll, fördelar och nackdelar 

är snarlika de för bark och flis. Engineered wood fibre kostar mer vid installation än träflis och 

bark. Vart 3-5 år bör fibern bytas ut (Howard et al. 2009; Safe kids Canada 2005:2). Materialet 

används sedan länge i USA och är något sämre ur tillgänglighets- och säkerhetsperspektiv 

jämfört med gummimaterialen, men är ofta relaterat till bristande underhåll (NCA 2013:27). 

9.7.11 EKONOMI 

I dokument avseende lekplatser finns kostnadsjämförelser av olika markbeläggning till 

lekplatser angivet mer generellt som låg, medium eller hög kostnad (Safe Kids Canada 2005; 

Shackell et al. 2008). Den enda mer exakta jämförelse som fanns tillgänglig inom ramen för 

denna studie visar kostnader i förhållande till installation, drift under fem år, avfallskostnader 

samt totalkostnad för hela markbeläggningens livscykel. I tabellen nedan visas 

kostnadsförhållanden mellan olika material omräknade i procent, i originalartikeln anges 

kostnader i pund (Melcourt 2008:1-4).  
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Tabell 21 – KOSTNADSJÄMFÖRELSE MELLAN OLIKA MARKBELÄGGNINGAR MED LIVSCYKELPERSPEKTIV 

MARKBELÄGGNING  
 

KOSTNAD 
INKÖP 

KOSTNAD 
DRIFT 5 ÅR 

KOSTNAD 
AVFALL 

KOSTNAD 
HELA 
LIVSCYKELN  

Träflis   22 %   95 %     0 %   53 % 
Bark   23 % 100 %     0 %   56 % 
Gräs   65 %  

Inkl. drift 
Ingår i  
inköp 

100 %   64 % 

Platsgjutet gummi   89 %     6 % 100 %   86 % 
Gummiplattor 100 %   18 % 100 % 100 % 

Det dyraste alternativet vad gäller inköpskostnader är gummiplattor, vad gäller drift är bark och 

flis de kostsammaste alternativen. Bark och flis kan användas som jordförbättringsmedel och 

belastas därför inte med kostnader för avfallshantering. Gräs, platsgjutet gummi och 

gummiplattor har i exemplet samma kostnader för avfallshanteringen. Den produkt som 

uppvisade högst kostnader under hela livscykeln var gummiplattor följt av platsgjutet gummi 

(Melcourt 2008:1-4).  

9.8 SAMMANFATTNING AV LITTERATURSTUDIE MARKBELÄGGNINGSMATERIAL  

Litteraturstudien omfattar en mängd olika aspekter i relation till markbeläggningsmaterial på 

lekplatser. De aspekter som kan kopplas samman med ett specifikt material finns också 

redovisade i (Bilaga 7). Utöver de aspekter som kunde kopplas till ett specifikt material 

framkom ett antal aspekter som är viktiga att tänka på mer generellt vid valet av 

markbeläggning. En sammanfattning av dessa listas nedan:  

 

 Ta hänsyn till barnens åsikter och inkludera dessa i planeringen av lekplatser genom 

barnkonsekvensanalyser och medborgardialoger. Hur ser barnens preferenser ut när det gäller 

tillgänglighet, lekvärden, miljö och kemikalier? (Boverket 2015:35; FN 1989).  

 

 Barn uppskattar enligt flertalet studier riskfylld lek med inslag av fart och höjd vilket också 

ökar riskerna för skador (Bourke & Sargisson 2014:372: Zamani 2016: 185). 

 

 Naturmaterial och lösa markmaterial som sand, flis och bark har ett högt lekvärde för i 

synnerhet yngre barn (Melcourt 2008:1-4; Shackell et al. 2008:84). Zoner med mer naturliga 

material på lekplatser har i vissa studier ett dubbelt så högt lekvärde än zoner med 

färdigproducerad utrustning (Maxwell et al. 2008; Zamani 2016:182). 

 

 Barn i synnerhet äldre väljer gärna fasta underlag som asfalt, betong, gräs och gummiytor. 

Fysisk aktivitet sker oftare och längre på dessa material än lösa markmaterial. Det finns ingen 

individuell skillnad vad gäller graden av fysisk aktivitet mellan de olika fasta markmaterialen 

(Seaver 2015:36). 

 

 Hård markbeläggningen som asfalt, natursten, betong och gummi fungerar bra på lekplatsens 

kommunikationsytor vad gäller framkomligheten för personer med funktionshinder (Falk et al. 

2000:6). 

 

 För att underlätta orientering för personer med synnedsättning är det positivt att variera färger 

och underlag för att skilja aktivitetsytor, ledstråk och kommunikationsytor åt (Trafikkontoret 

2008:60; Wilhelm 2016). 
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 Val av markbeläggning är viktigt för att barn och vuxna med funktionsnedsättning ska kunna 

ta sig fram på en lekplats. Designen och lekvärdet på lekplatsen är viktigt för att skapa en 

inkluderande lekplats (Falk et al. 2000:8,10,17; Zamani 2016). 

 

 Tekniska lösningar som ledstänger och ramper över sandytor kan öka tillgängligheten men 

också skapa en inkluderande lekplats. Sandlådans ena kant kan exempelvis tas bort för att barn 

i rullstol enklare ska kunna delta i sandleken (Falk et al. 2000:8). 

 

 Brister vid installation och underhåll påverkar säkerhet och tillgänglighet. Driftsaspekter är 

viktigt att ta hänsyn till vid val av fallskydd oavsett om det är gummi eller löst material i relation 

till säkerhet och tillgänglighet. (NCA 2013:28-29).  
 

 Fallskyddens stötdämpande effekt påverkas av vädertemperaturer. En studie visade låg 

skaderisk vid fall på alla undersökta underlag som grus, gummiasfalt och gummigranulat under 

höst och vinter. Under våren var dock gummiasfalt något bättre. Studien konstaterar att trots de 

olika materialens likvärdiga egenskaper med låg skaderisk, var gummiasfalten något mer 

skadereducerande på skolgårdar (Branson et al. 2012:489).  

 
10. ANALYS OCH DISKUSSION 
I analys och diskussion sker flertalet upprepningar av resonemang vilket kan skapa irritation 

för läsaren. Syftet med upprepning är att de olika avsnitten ska kunna läsas separat då 

examensarbetet har tre olika uppdragsgivare.  

10.1 PRODUKTLISTAN OCH BYGGVARUBEDÖMNINGEN 

Av 31 listade leverantörer som stadens olika aktörer använder sig av vid inköp av möbler och 

material till lekplatser finns 21 registrerade i Byggvarubedömningen. Då listan uppdaterades 

kontinuerligt under studiens gång noterades att nya produkter tillkommit efter hand. Det ger 

förhoppningar om att sortimentet av lekplatsutrustning som genomgått miljöbedömning 

kommer att öka på sikt, vilket ger bättre förutsättningar för kemikaliesmart upphandling och 

inköp (Azzopardi et al. 2015:17; Stockholms stad 2014:27). Med fler miljöbedömda varor ges 

också möjligheter att uppfylla rutiner för att garantera efterlevnad av ställda kemikaliekrav samt 

skattning av exponeringsrisker gällande byggvaror (Stockholms stad 2014:33-34). Det bidrar 

till att uppnå målen för att minska miljö- och hälsoskadliga ämnen inom byggande och 

upphandling i Stockholms miljöprogram samt kemikalieplan (Stockholms stad 2014:6; 

Stockholms stad 2016:28:30).  

 

Själva produktlistan bidrar också genom att bistå med ett urval av kemikaliesmarta produkter. 

Upphandlare och inköpare på stadens olika förvaltningar har uttryckt en önskan om 

kompetensutveckling samt riktlinjer kring kemikaliekrav (Lidberg & Johansson 2012:14; 

Stockholms stad 2014:16). Framförallt bidrar det ökande antalet miljöbedömda produkter och 

produktlistan att kemikalieplanens prioriterade mål Barns vardag uppfylls, genom att minska 

barns exponering för farliga kemikalier (Stockholms stad 2014:6). 

 

Den mest uppenbara nackdelen med produktlistan är relaterad till antalet produkter som 

tillkommer kontinuerligt. Det krävs resurser i form av tid och kunskap för att hålla listan 

uppdaterad och undvika att den endast blir ett statiskt dokument. Produktlistan används 
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förslagsvis temporärt tills Byggvarubedömningens system används av alla aktörer inom staden 

och specifika riktlinjer över hur vissa produkter med tveksamt innehåll ska hanteras. Antingen 

i dialog med Byggvarubedömningen alternativt att Kemikaliecentrum och stadens aktörer 

beslutar om att vissa typer av produkter ska undvikas.  

 

Under denna studies utförande har önskemål uppkommit om att upprätta generella riktlinjer 

gällande material som rekommenderas för lekplatser. Med kunskaper från förstudien samt 

analysen av lekplatsmaterialet i Byggvarubedömningen framkommer en sådan variation av 

kemikalier att det upplevs som en svårighet att kunna skapa sådana riktlinjer (Ottesen et al. 

2011:12; Universitetssjukhuset 2015:5; Wredh 2014:34). Det är helt enkelt svårt att 

rekommendera ett specifikt lekplatsmaterial utan att känna till vilka additiv, bindemedel, färger 

etc. som tillsätts produkterna (Tabell 10, Bilaga 3). Byggvarubedömningens kriterier uppfyller 

stadens kemikaliekrav till stor del. Användningen av bedömningssystemet bör kunna minska 

barns exponering för kemikalier på ett säkrare och mindre tidskrävande vis än att använda 

generella riktlinjer. Generella riktlinjer för materialval kan dock vara värdefullt i synnerhet 

gällande träprodukter eftersom ett antal lekplatser har platsbyggd och unik utrustning av trä.   

 

Nackdelen är att vissa av stadens kriterier inte filtreras i Byggvarubedömningen vilket kräver 

specifika riktlinjer för att upphandlare och inköpare ska kunna filtrera ut olämpliga produkter 

(Bilaga 2). Till dessa omsatts i praktiken är produktlistan ett hjälpmedel. Möjligen skulle det 

vara värdefullt att även utöka listan med produkter bedömda eller certifierade enligt andra 

system som exempelvis Sunda Hus, BASTA och Svanen.  Det kan ge större utbud av 

kemikaliesmart lekplatsmaterial, åtminstone under en övergångsperiod tills fler leverantörer har 

miljöbedömt sitt material i Byggvarubedömningen (Stockholms stad 2014:33).  

10.2 BEDÖMNING AV LEKPLATSMATERIAL ENLIGT STADENS KRITERIER  

Specifikt prioriterade åtgärder när det gäller barns exponering och syftet med denna studie är 

att ”särskilda kriterier tillämpas för att säkerställa att utfasningsämnen och relevanta, 

prioriterade riskminskningsämnen inte förekommer” (Stockholms stad 2014:25). Enligt stadens 

miljöprogram 2016-2019 ska material med syfte att brukas i särskilt känsliga sammanhang inte 

innehålla utfasnings- och riskminskningsämnen (Stockholms stad 2016:30). Hormonstörande 

ämnen räknas som utfasningsämnen men är ännu inte klassificerade. Under pågående arbete för 

att utveckla kriterier för dessa använder staden SIN-listan med särskilt farliga ämnen enligt 

kriterier i REACH (ChemSec 2014; Stockholms stad 2014:55). 

Då det inte alltid är möjligt att finna produkter som uppfyller nolltolerans gäller accepterade 

haltgränser enligt Byggvarubedömningen ”Rekommenderas” och ”Accepteras” (Stockholms 

stad 2014:18). Få produkter uppnår tyvärr bedömningen ”Rekommenderas” vilket är 

nödvändigt för att undvika särskilt utpekade ämnen som bromerade flamskyddsmedel 

(Byggvarubedömningen 2014;25). 

 

Elva olika miljö- och hälsofarliga kemikalier i produkter som byggvarudeklarerats och bedömts 

i Byggvarubedömningen filtrerades ut vid analysen (Bilaga 2). I de flesta fall var dessa inom 

haltgränserna för bedömningen ”Accepteras” vilket tyder på att lekplatsmaterialet och 

möbelprogrammet är förhållandevis säkert att använda. Det är dock viktigt att leverantörernas 

produkter innehållsdeklareras korrekt. Förstudien uppmärksammade att bristande 
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innehållsdeklarationer vad gäller gummimaterial förekommer (Ottesen et al. 2011:16,18; 

Wallberg et al. 2016:4).  

 

Vid analysen av lekplatsmaterialmaterial i Byggvarubedömningen framkom att få produkter 

innehöll utfasningsämnen eller ämnen på SIN- och kandidatlistan. De befintliga kemikalier i 

lekplatsmaterialet som staden vill undvika, är främst riskminskningsämnen och dessa är 

generellt representerade i Stockholm stads möbelprogram i godkända haltgränser för 

bedömning ”Accepteras” (Bilaga 3). 

 

En restriktivare produktlista är möjlig att skapa med enkla medel, utan att förlora nämnvärt 

antal produkter. Genom att markera tilläggen riskminskningsämnen, utfasningsämnen, 

kandidatämnen och SIN-listan vid sökning av produkter i Byggvarubedömningen skulle 

produkter enligt ovan samt flera av produkterna med tveksamt kemikalieinnehåll kunna filtreras 

från produktlistan (Byggvarubedömningen 2016a). Vid en upprepad sökning med dessa 

funktioner markerade, filtreras merparten av de tveksamma produktposterna ut (Bilaga 2, tabell 

22). Exempelvis de hormonstörande ämnena samt bromerade flamskyddsmedel. EPDM – 

gummi med deklarerade halter samt några produkter med SBR – gummi filtreras likaså. I övrigt 

filtreras ett antal produkter ur stadens möbelprogram med innehåll av riskminskningsämnen i 

accepterade halter bort. Exempelvis urnor med blyinnehåll samt grill, cykelställ och andra 

förzinkade produkter. Dessa produkter har generellt uppnått bedömningen ”Accepteras”.  

 

Rekommendationen gällande riskminskningsämnen är relaterad till stadens generella krav att 

”i första hand” använda varor som är helt fria från utfasnings och riskminskningsämnen, vilket 

i relation till produktlistan för barn skulle kunna göras med relativt enkla medel. Det är också 

uppenbart i relation till analysen av lekplatsmaterial att riskminskningsämnen finns i framförallt 

möbler och annan inredning till parker (Stockholms stad 2014:33). 

 Rekommendationens syfte är att förenkla framtida arbete med sökning i 

Byggvarubedömningen och uppdateringen av listan men baseras dock på befintligt 

lekplatsmaterial som analyserats inom denna studie. För att fungera som permanent lösning 

krävs en analys av kommande produktposter i Byggvarubedömningen och utfallet av en 

sökning efter produkter med markerade tilläggen riskminskningsämnen, utfasningsämnen, 

kandidatämnen och SIN-listan.  

 

Merparten produkter med SBR-gummi måste sorteras ut manuellt tills vidare då det inte sker 

enligt befintliga kriterier i Byggvarubedömningen, såvida gummit inte innehållsdeklarerats 

med ingående ämnen som farobedöms. Återvunnet SBR – gummi skulle kunna bedömas som 

”Undviks” i Byggvarubedömningen relaterat till urlakningskriterium, då risker för urlakning av 

zink kan förekomma (Ottesen et al. 2011:16,18) 

 

En rekommendation med ursprung i litteraturgenomgång till denna studie samt analys av 

lekplastmaterial i Byggvarubedömningen är också att göra specifika bedömningar på andra 

gummimaterial såsom EPDM.  Enligt förstudien har EPDM i vissa fall visats innehålla ämnen 

som kan vara allergiframkallande och skada vattenlevande organismer (Horowitz 2000:93–103; 

Krüger et al. 2013:72; Universitetssjukhuset 2015:5; Wredh 2014:34). EPDM är också ett 

komplext material med varierande innehåll (Horowitz et al. 2000:93-101-103;Wallberg et al. 

2016:4). 
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En svensk studie som undersökt utsläppskällor av mikroplaster, uppskattar att 2300-3900 ton 

av framförallt SBR-granulat men också EPDM samt TPE från svenska fotbollsplaner sprids i 

mark och vatten varje år vilket naturligtvis är olyckligt om dessa ämnen har ekotoxikologiska 

egenskaper (Magnusson et al. 2016:30). En studie påvisade dessutom att äldre fallskydd av 

gummi generellt innehöll lägre halter av miljö- och hälsofarliga ämnen vilket kan bero på att 

dessa ämnen lakas ur (Ottesen et al. 2011:16). I återvunnet EPDM och andra gummigranulat 

har blyhalter uppmätts där metallen förmodligen använts som färgpigment vilket bör undvikas 

på områden där barn vistas ( Kim et al. 2012:8-9; Pavilonis et al. 2014:54).  

 
Tabell 22 – TVEKSAMMA PRODUKTER I RELATION TILL LITTERATURSTUDIE 

Nordic Surface EPDM 
(Konstgräsexperten 
i Sverige AB) 

52398 Accepteras  03107 Golvmaterial 
övrigt  

Flera ämnen med negativa 
effekter 
Svavel  
Zinkoxid  
2(3H)-Benzothiazolethione  
Allergiframkallande, 
Hudsensibiliserande 
och/eller 
Luftvägssensibiliserande  
Miljöfarligt/långtidseffekter; 
mycket giftigt för 
vattenlevande organismer, 
kan orsaka skadliga 
långtidseffekter i 
vattenmiljön  
 

Nordic Surface 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(Byggvarubedömningen 
2016a) 

Nordic Rubber EPDM 

 
55284  Accepteras 01999 

Huskomplettering övrigt  
 03199 Golvvaror övrigt  
 08001 Trädgårdsplattor 
och marktegel  
 08099 Trädgårdsvaror 
övrigt 
 

Fyllmedel 
mineraliskt, 
ospecificerade 
ämnen 

 
60-
65% 

EPDM   
25-
27% 

Härdare, 
ospecificerad 

 
5-
8% 

   

Färg                         
Additiv, 
ospecificerat 

 
<2% 
<2% 

Bindemedel, 
ospecificerat 

 
1,3-
1,% 

 

En norsk studie uppmärksammar att produktdeklarationerna gällande fallskydd av gummi inte 

listar påvisade ämnen som ftalater, PCB, THC och fenoler (Ottesen et al. 2011:18). Med 

gummits komplicerade innehåll är det möjligt att bristande deklaration av innehåll förekommer 

även hos svenska producenter och leverantörer. En sammanställning vad gäller innehåll av 

miljö- och hälsofarliga ämnen i SBR- och EPDM-gummi visade att innehållet inte skiljer sig åt 

i relation till lokalisering av producent när det gäller Europa, USA, Sverige, Norge och 

Danmark (COWI 2012:26; Wallberg et al. 2016:25). 

 

Vid granskning av det kemiska innehållet av en produkt med EPDM vid analysen av 

lekplatsmaterial i Byggvarubedömningen, redovisades bland annat ämnen som påverkar 

vattenlevande organismer (benzothiazolethione, svavel, zinkoxid) (Tabell 22). Produkten har 

uppnått bedömningen ”Accepteras” i Byggvarubedömningen. För övriga EPDM-produkter 

redovisas inte miljö- och hälsoskadliga ämnen om de inte är kombinerade med SBR-gummi.   
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Flertalet produkter av exempelvis EPDM har inte heller deklarerats med miljö eller 

hälsoskadliga ämnen enligt Byggvarubedömningens kriterier vid analysen. 

Byggvarudeklarationen för dessa är fullständiga enligt Byggvarubedömningen för att uppnå 

bedömningen ”Accepteras” men i exemplet ovan specificeras endast innehåll av EPDM 25 – 

27 %. I övrigt är fyllmedel 60 – 65 %, härdare 5 – 8 %, färg <2%, additiv <2% samt bindemedel 

1,3 – 1,5 % ospecificerade på produktposten i Byggvarubedömningen samt i den bifogade 

byggvarudeklarationen (Tabell 22). Det framkommer inte i Byggvarubedömningen om 

produkten har sekretessbelagd information av konkurrensskäl eller dylikt.  

 

Förstudiens analys tyder på att en produkt som kan innehålla miljö- och hälsoskadliga ämnen 

och endast deklareras avseende innehåll av EPDM (om inga sekretesskäl förekommer) kan 

indikera att staden bör iaktta försiktighet med denna och liknande produkter. I synnerhet om de 

används i stor utsträckning, exempelvis som granulat på konstgräsplaner eftersom partiklar av 

gummi slutligen kan hamna i mark och vatten (Magnusson et al. 2016:30).  

Ämnet benzothiazolethione som förekommer i en av produkterna med EPDM (Tabell 22) kan 

förekomma i andra utsläppskällor till vattenförekomster. Det bör beaktas vid riskbedömning 

vid anläggning av gummimaterial med detta kemikalieinnehåll (COWI 2012:27; Wallberg et 

al. 2016:31). Förstudiens analys indikerar också att den toxikologiska effekten kan vara 

relaterad till de olika additiv som tillsätts produkten. Därför är det viktigt att stränga krav ställs 

på att leverantörerna även deklarerar innehåll av additiv i gummi korrekt (Horowitz et al. 

2000:93-101-103; Krüger et al. 2013:72).  

 

Som medlemmar i Byggvarubedömningen har Stockholms stad möjlighet att påverka 

kriterieutvecklingen för miljöbedömningen av leverantörernas sortiment (Stockholm stad 

2015:30). En rekommendation till förenkling av urvalet produkter är att föra dialog med 

Byggvarubedömningen avseende ökade krav på redovisat produktinnehåll i leverantörernas 

byggvarudeklarationer. Det vill säga att det ställs högre krav på hur mycket av innehållet i en 

produkt som ska redovisas än i ovan nämnda exempel. 

 

Det är också viktigt att poängtera Leksaksdirektivets striktare kemikaliekrav, CE-märkning, 

krav på säkerhetsbedömning samt dokumentation som gäller leksaker och lekplatsutrustning 

för privat bruk inte omfattar lekplatsutrustning för offentligt bruk (EG 2009:48; 

Kemikalieinspektionen 2015c:1-4).  

 

Med hänvisning till kemikalieinspektionens rekommendation att försiktighetsprincipen bör 

inkluderas för att begränsa skadlig påverkan av kemikalier på barn och kemikalieplanens 

uttalade ställningstagande att skydda barn från exponeringen av farliga kemikalier, bör riktlinjer 

utformas för hur gummigranulat och konstgräs ska hanteras (Kemikalieinspektionen 2007:33; 

Stockholms stad 2014:6). Inte minst är det viktigt med tanke på den mängd kemikalier som kan 

ingå i gummi och eventuella negativa kombinationseffekter av dessa (Engwall 2014:3-4; 

Sterner 2011:63:64). Kemikaliers kombinationseffekter är också viktigt ur ett ekotoxikologiskt 

perspektiv (Angerer et al. 2011:28-34). 
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10.3 ÖVRIGA KOMMENTARER 

Produktlistan som skapats inom ramen för denna studie tar inte hänsyn till materialinköp vid 

drift, exempelvis underhåll med målning i lekparkerna. Det är viktigt att även riktlinjer ur miljö- 

och hälsoskyddssynpunkt för underhåll av lekplatser uppmärksammas enligt förstudiens analys. 

Det överraskande resultatet i en nyligen publicerad studie i Storbritannien visade att metaller 

som bly, krom samt blykromater som sedan länge fasats ut, förbjudits eller används med 

restriktioner var allmänt förekommande i höga halter på lekplatsutrustning. Metallerna förekom 

även på nyligen installerad lekplatsutrustning och nymålade ytor (Turner et al. 2016:464-465).  

 

När det gäller träskyddsmedel påvisas inga högre halter av kemikalier i sanden i de fall 

träskyddsmedel använts på sargen. Exponeringen är i högre grad relaterad till barnets 

direktkontakt med träimpregneringen runt sandlådan eller annan utrustning vilket indikerar att 

vissa hälsoskadliga träskyddsmedel inte bör användas alls på lekplatsutrustning där barnen kan 

ha hudkontakt (Gress et al. 2014:443; Kwon et al. 2004:112; Platten 2016:448). Däremot kan 

det vara möjligt att virke under markytan skulle kunna vara behandlat med dessa 

träskyddsmedel för längre hållbarhet om urlakningen är begränsad. Sandlådor i lekparker är 

ofta platsbyggda med virke direkt från bygghandeln då sandlådorna som är bedömda i 

Byggvarubedömningen är för små. Virket bör också vara kontrollerat för miljö- och hälsofarliga 

ämnen.  

 

Litteraturstudien har också berört sand och trots att inga studier slutförts på området bör 

försiktighet iakttas vid val av leksand då denna kan innehålla små kornstorlekar. Sanden är 

oftast av kvarts, kiseldioxid och kan innehålla respirabelt kvartsdamm vilket kan påverka 

barnens lungor negativt om det dammar mycket (CPSC 2004:71; Enge 2006:299; Rådasand 

2016:1). Det är samma damm som leder till silikos, stendammslunga, därför bör sanden vara 

tvättad natursand som är avsedd för barn och hållas lätt fuktig vid innehåll av mycket små 

kornstorlekar (Enge 2006:300; Svenska bostäder 2016:7). Barns exponering via respiration kan 

vara skild från vuxnas med tanke på deras högre andningsfrekvens och via lungalveolernas 

större yta i relation till sin vikt (Kemikalieinspektionen 2007:15).  

 

10.4 LEVERANTÖRERS MILJÖ- OCH KEMIKALIEARBETE 

Enkätstudiens resultat kan inte generaliseras vad gäller miljö- och kemikaliearbete hos 

Stockholm stads leverantörer av lekplatsmaterial. Det är dock möjligt att dra vissa slutsatser av 

resultatet tillsammans med information från övrig datainsamling.  

 

Det var en jämn fördelning av deltagande leverantörer av möbler, fallskydd och 

lekplatsutrustning med viss dominans gällande möbelleverantörer. Av leverantörerna som 

kontaktats i studien var dock merparten leverantörer av lekplatsutrustning vilket tyder på att 

responsen i denna grupp var låg. Att fler leverantörer vad gäller fallskydd av gummi och möbler 

besvarade enkäten kan bero på att staden haft konsulter och projektanställda som specifikt 

arbetat med att kontakta dessa vad gäller miljöbedömning. Det kan också vara så att 

leverantörerna av lekplatsutrustning inte vill delta i studien då den inte var anonym och ämnet 

berör en känslig målgrupp. Andra orsaker kan vara tidsbrist, att de levererar sparsamt till staden, 

att frågorna var öppna och krävde mer tid att besvara än en enkät med slutna frågor etc. 
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Merparten av respondenterna i enkätstudien uppger att de arbetar aktivt med miljö- och 

hållbarhet och kemikalieinnehåll i produkterna. Det är dock endast tre som uppger att de har 

expertkompetens på kemikalieområdet (Tabell 16). Ett fåtal uppger att expertkompetens finns 

via miljöbedömningssystemen, exempelvis Byggvarubedömningen. Elva respondenter uppger 

att de använder sig av något miljöbedömningssystem vilket bekräftas också av analyserat 

lekplatsmaterial i Byggvarubedömningen, då merparten av företagen som besvarade enkäten 

finns på produktlistan (Bilaga 4). Arbetet med livscykelanalyser upplevs vara mer diffust hos 

leverantörerna. Det finns initiativ och ett arbete med livscykelanalys i vissa skeden av 

livscykeln, exempelvis vad gäller materialens hållfasthet och livslängd men inte uttalat i 

relation till miljö- och hälsoaspekter (Tabell 19). 

 

Av de tolv företag som besvarade enkätundersökningen finns fem företag representerade i 

tabellerna över tveksamma produkter som uppnått bedömningen ”Accepteras” i 

Byggvarubedömningen enligt stadens kriterier och i relation till litteratursökning i samband 

med denna studie (Bilaga 2, Tabell 22). Fyra av dessa företag uppger att de arbetar aktivt med 

miljö- och hållbarhetsfrågor (Tabell 12). Fyra uppger att de arbetar aktivt med att minska miljö- 

och hälsofarliga kemikalier i produkterna (Tabell 14). Ett av företagen uppger att de har konsult 

eller anställd med expertkompetens inom kemikaliefrågor.  

 

Att dessa företag har produkter som i denna studie ansetts som tveksamma kan bero på att flera 

av produkterna innehåller SBR – gummi. Dessa kan innehålla återvunna däck som Stockholm 

stad vill fasa ut (Azzopardi et al. 2015:18). I relation till Byggvarubedömningens kriterier 

uppstår här en paradox eftersom SBR- materialen ofta får högt betyg vad gäller 

livscykelkriterierna och uppnår bedömningen ”Accepteras” baserat på innehåll (Bilaga 1, 

Bilaga 3). Ett par produkter av SBR-gummi, som anges innehålla jungfruliga material dvs. inte 

från återvunnen källa har även fått bedömningen ”Rekommenderas” i Byggvarubedömningen 

(Bilaga 1, Bilaga 3). Att produkterna med återvunnet material är godkända enligt 

Byggvarubedömningen är viktigt att påpeka, då leverantörerna kan ha goda intentioner vad 

gäller kretsloppstänkande, där återbruk minskar belastningen på jordens resurser. Samtidigt kan 

dock produkterna anses som sämre alternativ ur ett miljö- och hälsoperspektiv.  

 

Övriga produkter anses enligt stadens kriterier och i relation till förstudiens analys som 

tveksamma då de innehåller exempelvis flamskyddsmedel (visade sig vara polymerbundet vid 

kontakt med BVB), hormonstörande och hudirriterande ämnen samt ämnen som är toxiska för 

vattenlevande organismer baserat på leverantörernas uppgifter om innehåll i respektive 

Byggvarudeklaration (Bilaga 3, Tabell 22).  

 

Att leverantörerna som deltagit i enkätstudien och har uppgett att de arbetar aktivt med miljö 

och hållbarhet samtidigt som produkterna innehållsdeklarerats med tveksamma ämnen kan bero 

på att företaget har kunskap om och vill ta ansvar för att deklarera innehållet korrekt. 

Produkterna har också innehållsdeklarerats med halter som ger bedömningen ”Accepteras”. 

Samtidigt innehåller produkterna generellt några otrevliga ämnen som företagen kan arbeta 

vidare med att fasa ut. 

 

Å andra sidan finns det flera produkter i Byggvarubedömningen som innehållsdeklareras 

sparsamt med ett exempel i (Tabell 22). Därför är det svårt att dra några generella slutsatser av 
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leverantörernas miljö- och kemikaliearbete baserat på byggvarudeklarationer och klassificering 

i Byggvarubedömningen. 

 

Det är också viktigt att ta i beaktande att Byggvarubedömningen ger produkterna legitimitet 

men samtidigt är ett föränderligt system som ständigt kan förbättras. Likaså kan leverantörernas 

arbete med att substituera miljö- och hälsofarliga kemikalier förbättras.  

10.5 STADENS KRAVSTÄLLNING PÅ LEVERANTÖR 

Vad gäller stadens kravställningar på leverantören är det känt att merparten av entreprenörerna 

inte uppfyller dem sedan tidigare, vad gäller specificerad information om vilka kemikalier som 

används (Stockholms stad 2014:27). En systematik för att öka informationen och 

kravställningen på leverantörer vid inköp till barn, är att dessa använder sig av ett 

miljöbedömningssystem som Byggvarubedömningen (Azzopardi et al. 2015:17). Analysen av 

leverantörer i Byggvarubedömningen samt enkätstudie visar att kravet uppfylls i relativt hög 

grad då 21 av 31 leverantörer av lekplatsmaterial finns representerade.  

 

Leverantörens kunskapskrav avseende miljöfrågor är svårt att bedöma genom enkätstudien. 

Vad gäller expertis på kemikalieområdet får det anses som lågt även om respondenterna anger 

att aktivt miljö- och kemikaliearbete pågår. För att legitimera stadens kravställningar kan arbete 

med uppföljning av kemikalieinnehåll samt krav på leverantörsförsäkran om innehåll 

intensifieras från stadens sida (Stockholms stad 2014:28,34).  

 

Om fler leverantörer lämnar in producentintyg till Byggvarubedömningen, för att uppnå 

bedömningen ”Rekommenderas” som ett potentiellt alternativ till leverantörsförsäkran, skulle 

fler produkter eventuellt uppfylla stadens krav på innehåll. Det kan eventuellt minska 

administration gällande leverantörsförsäkran (Bilaga 1, Tabell 9). Staden bör ha stora 

möjligheter att skapa incitament för ökad användning av miljöbedömningssystemen genom 

kravspecifikationer vid upphandling. Både vid egen upphandling men också via 

ramavtalsentreprenörerna (Kemikalieinspektionen 2007:8; Kemikalieinspektionen 2015b:69). 

 

Att flertalet leverantörer använder sig av Byggvarubedömningens system för att kontrollera 

kemikaliekrav i byggmaterial, möjliggör stadens behov av att föra digital loggbok över material 

och kemikalieinnehåll vid anläggning och byggnation i staden, exempelvis lekplatser. 

Loggboken kan upprättas direkt i Byggvarubedömningens databas via skapandet av specifika 

projekt där varje del kan specificeras, dvs. skapa en digital innehållsförteckning över vad en 

specifik lekplats innehåller (Byggvarubedömningen 2016a; Stockholm stad 2014:33; 

Stockholm stad 2016:31). Det bidrar till någon form av systematik över hur kemikaliefrågorna 

ska hanteras över lag i staden, förenklar kontroll, substituering och uppföljning av leverantörer 

samt kemikalieinnehåll (Stockholms stad 2014:27). 

 

En problematik med att använda Byggvarubedömningen som enda system för kontroll av 

leverantörer, är att utbudet rimligtvis kan bli begränsat, då det finns andra 

miljöbedömningssystem. Leverantörerna måste anpassa sig efter kraven och använda flera 

system eller har svårigheter att välja ett system beroende på kunden enligt respondent i 

enkätstudien (Tabell 17). Under intervjuerna med byggprojektledare och landskapsarkitekter 

uttryckte en av respondenterna att miljökompetens hos leverantörer saknas. Det upplevs vara 
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ett problem när staden vill ha fler produkter bedömda i Byggvarubedömningen och begränsas 

pga. bristande kompetens hos leverantör (Tabell 20).  

10.6 INTERVJUER PROJEKTLEDARE OCH LANDSKAPSARKITEKTER 
Att intervjua projektledare och landskapsarkitekter var positivt för att få en förståelse för 

planering och anläggning av lekplatser. Att intervjua olika yrkesgrupper men också anställda 

på två olika organisationer, som arbetar med anläggning på lite olika sätt var också värdefullt. 

Det gav ett bredare perspektiv gällande anläggning av lekplatser inför den efterföljande 

litteraturstudien. 

Exploateringskontoret ansvarar för själva processen vid anläggning av lekplats medan 

stadsdelarna sedan ansvarar för driften. Svenska Bostäder ansvarar för både anläggning och 

drift av lekplatser och det var också tydligt under intervjuerna, då ekonomiaspekten var tydligt 

uppdelad i installationsfas och driftsfas. Intervjun med Svenska Bostäder var också mer 

fokuserad kring driftsaspekter, livslängd, estetik medan intervjuerna på Exploateringskontoret 

fokuserades mer kring säkerhet, tillgänglighet och miljöfrågorna.  

Alla intervjuade hade god kunskap avseende regelverk och policyer som styr anläggningen av 

lekpark men uttryckte att det finns intressekonflikter i synnerhet mellan miljö- och 

tillgänglighetsaspekter men också vad gäller drift, ekonomi och estetik. Det var tydligt att de 

intervjuade hade insikt i att markbeläggning av gummimaterial är tveksamt ur miljösynpunkt 

men samtidigt upplevdes de vara ”inlåsta” i användningen av materialet.  

Ingen av de intervjuade diskuterade hälsoaspekterna för barnen i relation till markbeläggning 

av gummi. Det kan bero på att frågeställningarna var mer inriktade på miljö men också att 

misstanken om negativa hälsoaspekter för barnen vid användning av gummi inte är spridd i 

dessa yrkesgrupper. Det kan finnas anledning till att sprida denna information ytterligare för att 

projektledare och landskapsarkitekter ska börja tänka på ett annat sätt i planeringen vad gäller 

att lägga ytor med gummimaterial. I synnerhet på ytor som inte är befogade att belägga med 

gummi av tillgänglighets- eller säkerhetsskäl. Litteraturstudien som följde intervjuerna 

baserades på de intervjuade projektledarna och landskapsarkitekternas kommentarer (Tabell 20). 

10.7 MARKBELÄGGNINGSMATERIAL PÅ LEKPLATSER 

10.7.1 INTRESSEKONFLIKTER UR ETT MILJÖ- OCH HÄLSOPERSPEKTIV 

Genom intervjuerna med projektledare och landskapsarkitekter, förstudien samt 

litteraturstudien blev intressekonflikter mellan olika aspekter vid anläggning av lekplatser 

uppenbara. Formellt är konflikten tydligast mellan säkerhets- och tillgänglighetsaspekter i 

relation till lekplatser. Dessa aspekter stöds av både nationell och internationell lagstiftning. 

De juridiska ramarna omfattar säkerhetsaspekten genom lagstiftning i form av Svensk 

säkerhetsstandard baserade på gemensamma Europastandarder SS-EN 1176-1 – SS-EN 1176-

11, SS-EN 1177 för lekredskap, vilka innehåller lägstanivåkrav gällande säkerhet för 

lekredskap. Standarderna är vägledande vid bedömning av produktsäkerhet enligt kraven Plan- 

och Bygglagen och Produktsäkerhetslagen men ska formellt följas enligt Boverkets byggregler 

avsnitt 8:93 (BFS 2011:6; Konsumentverket 2012:2). 
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Plan - och bygglagen reglerar också tillgängligheten vad gäller framkomlighet och 

användbarhet för funktionshindrade (Konsumentverket 2012:2; PBL 2010:900). Tillgänglighet 

regleras också i Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta regler vad gäller gångytor på 

lekplatser men även att det ska finnas tillgängliga lekredskap. Alla lekredskap behöver dock 

inte vara tillgängliga (BFS 2011:5 ALM 2). Barnkonventionen som Sverige ratificerat lyfter 

också fram barn med funktionsnedsättning och rätten till att kunna delta aktivt i samhället (FN 

1989).  

 

Vad gäller kemikalieinnehåll samt miljö- och hälsoaspekter i relation till lekplatsmaterial 

regleras dessa i EU:s lagstiftning REACH och CLP-förordningen (EG 1272/2008; EG 

1907/2006). Stockholms stad har också höga ambitioner vad gäller kemikaliekrav generellt, 

men i synnerhet för den prioriterade gruppen barn (Stockholms stad 2014:6). 

 

Lekplatsutrustning för offentligt bruk omfattas dock inte av Leksaksdirektivet. Det innebär att 

de strängare kemikaliekrav, CE-märkning, krav på säkerhetsbedömning och dokumentation 

som gäller leksaker och privat lekplatsutrustning inte gäller för lekplatsutrustning som används 

på Stockholms stads anläggningar (EG 2009:48; Kemikalieinspektionen 2015c:1-4).  

 

Stadens kemikaliekrav kan dock implementeras via användning av Byggvarubedömningen.  

Att stadens aktörer använder gummiprodukter med bedömningen ”Accepteras” i 

Byggvarubedömningen (med exklusion av SBR av återvunna bildäck) är i dagsläget förenligt 

med befintliga riktlinjer och policyer (Azzopardi et al. 2015:18; Kemikaliecentrum 2016; 

Tabell 20). Det förekommer därför inte en uttalad, formell intressekonflikt vid användning av 

gummi som markbeläggning på stadens lekplatser ur miljö- och hälsosynpunkt. Dvs. stadens 

aktörer går inte emot lagstiftning eller stadens befintliga policys vid användningen av gummi 

enligt de riktlinjer som förklarats ovan. 

 

Kemikalieinspektionen rekommenderar dock att försiktighetsprincipen bör beaktas när det 

gäller att begränsa skadlig påverkan av kemikalier på barn. Stockholms kemikalieplan 

prioriterar dessutom att barns exponering av farliga kemikalier ska minskas 

(Kemikalieinspektionen 2007:33; Stockholms stad 2014:6). Inte minst viktigt med tanke på den 

mängd kemikalier som kan ingå i gummi och eventuella negativa kombinationseffekter av 

dessa (Engwall 2014:3-4; Sterner 2011:63:64). Det finns också indikationer på att gummit 

innehåller flertalet hälsoskadliga ämnen som inte innehållsdeklareras korrekt. Det kan innebära 

att gummit innehåller andra hälsoskadliga ämnen än vad som deklarerats (Ottesen et al. 

2011:12; Wallberg et al. 2016:4, Tabell 22). 

 

Resultatet från analysen i Byggvarubedömningen visar att kriterierna i inte uppfyller stadens 

krav till fullo inom bedömningsnivå ”Accepteras” och i vissa fall ”Rekommenderas” (Bilaga 

2). Förstudiens analys visar också att det kan finnas tveksamma ämnen i EPDM – gummi som 

används i stället för gummi av återvunna bildäck vilket staden fasar ut (Azzopardi et al. 

2015:18; Kemikaliecentrum 2016). Ämnet benzothiazolethione som förekommer i en av 

produkterna med EPDM (Tabell 22) kan exempelvis förekomma i andra utsläppskällor till 

vattenförekomster vilket bör beaktas vid riskbedömning vid anläggning av gummi med 

innehållet (COWI 2012:27; Magnusson et al. 2016:30; Wallberg et al. 2016:31). Zinkoxid 
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förekommer också i accepterade nivåer (för bedömningsnivå ”Accepteras”) i samma produkt, 

vilket också har negativa konsekvenser för vattenlevande organismer (Tabell 22).  

 

Eftersom gummimaterialen används i stor utsträckning bör riskerna med miljöfarligt innehåll 

beaktas inom stadens dagvattenhantering (Magnusson et al. 2016:30; Stockholms stad 2015a:3-

4; SISAB 2013; Wallberg et al. 2016:4). Enligt Dagvattenstrategin ska föroreningar primärt 

begränsas genom att minimera användning av ämnen som är skadliga för miljön. I de fall 

miljöfarliga ämnen släpps ut ska dessa begränsas vid utsläppspunkten (Stockholms stad 

2015a:18).  

 

Det är viktigt att minimera användning av gummimaterial som kan innehålla miljö- och 

hälsoskadliga ämnen. Innehållet bör bekräftas av analyser på kemikalieinnehåll, genom 

uppföljning och stickprovskontroller för att garantera att kemikaliekraven i markavtalen följs 

(Stockholms stad 2014:28). Med dessa aspekter i åtanke finns det skäl att iaktta försiktighet och 

begränsa gummi som markbeläggningsmaterial.  

10.7.2 ANVÄNDNING AV GUMMIMATERIAL  

Litteraturstudiens analys visar att de dyraste markbeläggningsmaterialen vad gäller 

inköpskostnader och hela livscykeln är gummimaterial som platsgjuten gummi, gummiplattor 

och konstgräs. (Melcourt 2008:1-4: Shackell et al. 2008:87). Gummit är också det material som 

bäst uppfyller ställda krav när både säkerhets- och tillgänglighetsaspekten måste uppfyllas 

(Trafikkontoret 2008:61; Wilhelm 2016).  

 

Markbeläggning av gummi har dock blivit populärt att använda även där det inte krävs i 

egenskap av fallskydd i kombination med tillgänglighetsaspekten (SISAB 2013:2; Shackell et 

al. 2008:84). Det kan bero på att materialet är tåligt och fungerar bra på platser med högt slitage, 

exempelvis förskolor. Gummit kan också varieras i otaliga färger och användas för att skapa 

olika formationer vilket kan vara bidragande till användningen i andra sammanhang än vid 

kombinerade tillgänglighets- och säkerhetskrav (SISAB 2013:1; Wilhelm 2016).  

10.7.3 HUR STADEN KAN RESONERA FÖR ATT MINSKA ANVÄNDNINGEN AV GUMMI 

Studien baseras på få källor och i vissa fall äldre källor då fältet är glest utforskat. I första hand 

har utländska studier med liknande väderförhållanden och regelverk avseende lekplatser 

inkluderats. Studiens resultat och resonemanget nedan ska därför tolkas som om en form av 

generell vägledning, en förstudie, då vissa aspekter behöver undersökas ytterligare. De olika 

aspekterna måste också placeras i sitt lokala sammanhang för att anpassas till unika 

markförhållanden, planer och program. Alla markbeläggningsmaterial är inte utredda ur miljö- 

och hälsoskyddssynpunkt, det kan exempelvis finnas nackdelar med att använda grus och sand 

ur ett resursperspektiv etc. Förslag på riktlinjer följer nedan: 

 

 På aktivitets- och kommunikationsytor kan andra fasta material än gummi motiveras då 

både graden av fysisk aktivitet och tillgänglighet fungerar likvärdigt på asfalt, betong, 

gräs och gummiytor (Falk et al. 2000:6; Seaver 2015:36). Gummit kan motiveras där 

skäl finns för kombinerad säkerhet och tillgänglighet (Falk et al. 2000:8,10,17; 

Trafikkontoret 2008:61; Wilhelm 2016). 

 Gummit kan också motiveras som fallskydd på platser där drift av lösa material med 

fallskyddsegenskaper begränsas och belastningen på markbeläggningen är hög, 
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exempelvis på skolgårdar. Gummiasfalt har visat sig vara något mer skadereducerande 

än lösa material på sådana platser (Branson et al. 2012:489; NCA 2013:26). 

 Läggning av gummit bör begränsas i relation till försiktighetsprincipen och ovan 

nämnda miljö- och hälsoaspekter. Vid intressekonlikter kan gummit lämpligen läggas 

endast inom säkerhetsavståndet vad gäller fallskydd. Enligt Svensk Standard, 

Europastandarderna ska fallskyddet vara 150 cm bredare än lekplatsutrustningens yttre 

kant och vidd vid fallhöjd 60-150 cm. Vid 300 cm fallhöjd ska fallskyddet vara 250 cm 

bredare än lekplatsutrustningens yttre kant och vidd (SS EN 1176-SS EN 1177:2008). 

 Att variera markmaterial och färgsättning är motiverat för att personer med 

synnedsättning ska kunna orientera sig (Trafikkontoret 2008:60; Wilhelm 2016). 

Variation kan dock göras på andra vis än med färgat gummi. Genom att variera olika 

typer av underlag skapas en naturlig kontrast och möjlighet att orientera sig genom att 

använda samma material till exempelvis ledstråk (SISAB 2013:1; Trafikkontoret 

2008:60; Wilhelm 2016).  

 Att välja naturmaterial som markbeläggning kan också vara motiverat av flera skäl trots 

bristande egenskaper vad gäller tillgänglighet (Shackell et al. 2008:86; Trafikkontoret 

2008:60; Wilhelm 2016). Naturmaterial och lösa markmaterial som sand, grus, flis och 

bark har exempelvis ett mycket högt lekvärde för i synnerhet yngre barn. Studier har 

visat att zoner med naturliga material på lekplatser har ett dubbelt så högt lekvärde än 

zoner med färdigproducerad utrustning. (Maxwell et al. 2008; Shackell et al. 2008:84 

Zamani 2016:182).  

 De lösa materialen har också fallskyddande egenskaper och är billigare än 

gummimaterialet ur ett livscykelperspektiv (Branson et al. 2012:489; Melcourt 2008:1-

4; Shackell et al. 2008; Safe Kids Canada 2005). Det kan motivera den högre 

driftskostnaden eftersom flertalet av de lösa materialen kräver ett mer omfattande 

underhåll (CPSC 2015:10; Shackell et al. 2008:83-84).  

 Lösa material av flis och bark bör härstamma från hållbart skogsbruk, exempelvis FSC- 

märkt och inte vara behandlat med hälsofarliga färger eller träskyddsmedel (CPSC 

2015:11). När materialet anses vara förbrukat på lekplatsen kan det då eldas i 

fjärrvärmeverk eller eventuellt användas som jordförbättringsmedel vilket minskar 

avfallskostnaderna (Marbit/Naturlek 2016; Melcourt 2008:1-4; Shackell et al. 2008:86). 

 Vid markbeläggning av lösa material kan passager skapas med tekniska lösningar för 

att göra gungor, sandlåda och lekutrustning tillgängliga trots att markbeläggningen är 

svårforcerad (Falk et al. 2000:8). Att skapa närhet till flertalet aktiviteter och lekredskap 

med korta avstånd skapar ytterligare möjligheter till lek för barn med 

funktionsnedsättning (Falk et al. 2000:17). 

 Vad gäller gräs kan möjligen de sorter som används till fotbollsplaner, i synnerhet 

Ängsgröe sås även på lekplatser. Ängsgröe trivs bra i svenska väderförhållanden, har 

god reparationsförmåga och utlöpare under markytan som armerar gräset (Kvalbein & 

Aamlid 2008:6; Månsson 2010:4). Gräsets hållbarhet är också beroende av 

markuppbyggnaden (Tabell 20). Gräset är ett miljövänligt alternativ och har ofta bättre 

egenskaper vad gäller dränering av yt- och smält vatten än de hårdare och tätare 

underlagen (Shackell et al. 2008). Infiltrationen bidrar till målen inom stadens 

dagvattenhantering (Stockholms stad 2015a:10). 

 Alternativa markbeläggningsmaterial till lekplatser som uppfyller krav på ekonomi, 

säkerhet, tillgänglighet och lekvärden finns inte tillgängliga i någon stor utsträckning. I 
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USA och Canada används ”Engineered wood fibre” som är en form av “skräddarsydd” 

träfiber. Det är oklart om liknande material finns tillgängligt i Sverige. Det kan dock 

vara värdefullt för staden att undersöka närmare (Howard et al. 2009; Safe kids Canada 

2005:2).  

 Andra alternativ till gummi med organiskt fyllnadsmaterial är bark och kokos. 

Idrottsförvaltningen i Stockholms stad provar exempelvis kork i stället för 

gummigranulat på konstgräsplaner. Korken förekommer också på försök i andra städer 

(Kemikaliecentrum 2016; Wallberg et al. 2016:4).  

 Det är viktigt att ta tillvara på ”barns åsikter om barns miljöer” (Boverket 2015:35,46; 

FN 1989). Att integrera Barnperspektivet vad gäller barns preferenser avseende 

lekvärde, miljö- och hälsoaspekter samt tillgänglighet på lekplatser i 

planeringsprocessen. Det  sker lämpligen genom studier, barnkonsekvensanalyser och 

olika medborgardialoger (Boverket 2015:35,46; Borgarrådsberedningen 2004:10; 

Jansson 2013:177).   

11. SLUTSATSER  
Resultaten har bidragit till att uppnå studiens syfte och besvara de olika frågeställningarna. 

Resultatet har också bidragit till ytterligare slutsatser som kan ha betydelse för Stockholms stads 

kemikaliearbete och utveckling av Byggvarubedömningens kriterier i barnspecifika miljöer och 

ur ett miljöperspektiv. Slutsatser i relation till frågeställningarna följer: 

 

1. Vilka lekplatsmaterial hos Stockholm stads leverantörer finns bedömda i Byggvarubedömningen och 

uppfyller dessa material stadens kemikaliekrav?  

Över lag uppfyller Byggvarubedömningen stadens kriterier och är ett fungerade verktyg 

för att uppfylla kemikaliekrav och uppföljning inom stadens verksamheter. Cirka 70 % 

av stadens leverantörer av lekplatsmaterial finns representerade i 

Byggvarubedömningen och närmare 70 % av produktposterna uppfyller stadens 

kriterier vad gäller bedömning ”Rekommenderas” och ”Accepteras”. Staden skulle 

dock med enkla medel kunna filtrera ut de relativt få produkter som finns med innehåll 

av riskminskningsämnen för att få en striktare produktlista ur kemikaliesynpunkt. 

Produktposterna är relativt få till antalet utöver det stora antal artiklar som finns 

representerade hos Cado/Spielart och Marbit/Naturlek vilket begränsar utbudet för 

stadens aktörer som anlägger lekplatser.  

 

2. Är produktlistan med grund i Byggvarubedömningen ett lämpligt förfarande när det gäller riktlinjer för 

inköp/projektering av lekplatsmaterial som uppfyller miljö- och hälsoskyddskrav? 

Produktlistan fungerar som ett vägledande dokument för Stockholms stads 

verksamheter vilka inte använder Byggvarubedömningens system. Produktlistan kan 

även fungera som vägledning temporärt för stadens aktörer som använder 

Byggvarubedömningen då vissa ämnen inte filtreras enligt stadens kriterier i dagsläget 

Listan kräver dock kontinuerlig uppdatering för att inte bli ett statiskt dokument.   

Uppdateringen av tillkommande produktposter kan bli kostsamt både vad gäller tid och 

ekonomi.  
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3. Vilka är orsakerna till att lekplatsmaterial inte uppfyller kraven enligt Byggvarubedömningen och 

stadens kriterier? 
Byggvarubedömningens kriterier harmoniserar inte till fullo med stadens kriterier.  Det 

gäller framförallt produkter av SBR-gummi (återvunnet och nyproducerat), ett fåtal 

produkter med bedömningen ”Accepteras” innehöll också hormonstörande ämnen. 

Lekplatsmaterialet uppfyller inte heller det önskvärda nolltoleranskravet vad gäller 

riskminskningsämnen även om ingående halter håller sig inom ramen för bedömningen 

”Accepteras” i Byggvarubedömningen. Riskminskningsämnen förekommer främst i 

produkter som tillhör stadens möbelprogram och skulle kunna sorteras ut för att uppnå 

striktare kemikaliekrav. Att lekplatsmaterialet inte uppfyller Byggvarubedömningen 

kriterier beror framförallt på bristande bedömningsunderlag och att ingående halter av 

kemikalier överskrider accepterade gränser för bedömningen ”Rekommenderas” eller 

”Accepteras”. 

4. Hur arbetar stadens leverantörer av lekplatsmaterial med miljö- och kemikaliefrågor? 

Merparten av de deltagande leverantörerna i enkätstudien arbetar aktivt med 

hållbarhetsfrågor. Kemikaliekompetens och arbete med livscykelanalys var generellt 

låg hos leverantörer. Det är svårt att dra slutsatser om hur leverantörerna granskar sin 

egen leverantörskedja vad gäller produkternas kemikalieinnehåll. I relation till gummi 

visar litteraturstudien och analysen i Byggvarubedömningen att dessa material 

innehållsdeklareras väl sparsamt. Offentligt lekplatsmaterial omfattas inte heller av 

Leksaksdirektivet, det innebär att de strängare dokumentations- och kemikaliekraven 

samt CE-märkning inte gäller för dessa produkter. Studiens resultat indikerar att staden 

bör ställa krav på att leverantörerna deklarerar produkternas innehåll på ett tydligare vis. 

5. Vilka krav ställs på lekplatsmaterial vid byggnation på allmän platsmark med fokus på 

markbeläggning och fallskydd? 
Vid val av markbeläggning på lekplats finns juridiska krav på framförallt tillgänglighet, 

säkerhet och drift i relation till säkerhet. Andra krav är relaterade till vissa miljökrav 

och stadens policyer samt lekvärden, drift, estetik och ekonomi. Intressekonflikter är 

främst relaterade till kombinationen säkerhet, tillgänglighet och miljö- och 

hälsoaspekter. 

6. Hur ska exploateringskontorets byggprojektledare ställa dessa krav mot varandra i olika typer av 

exploateringsprojekt med fokus på tillgänglighet (för individer med funktionsnedsättning) och riktlinjer 

avseende miljö- och hälsoaspekter? 

Det finns inga formella hinder för användning av gummi som markbeläggning i staden 

(exkl. återvunnet gummi eller gummi som bedöms som ”Undviks” i 

Byggvarubedömningen).  

Studiens resultat visar dock att det kan finnas anledning att vara försiktig med 

användningen av gummi. Fallskyddsgummi kan vara befogat på ytor där 

kombinationen säkerhet och tillgänglighet bör uppfyllas. I övrigt tyder lekvärden, 

graden av fysisk aktivitet och tillgänglighetsaspekten på att gummit kan bytas ut till 

material som är bättre ur miljö- och hälsosynpunkt.  
Att undersöka alternativa material som uppfyller säkerhet, tillgänglighet och 

miljöaspekter är också angeläget. 

 



73 
 

 

 

7. Övriga slutsatser 

I relation till förstudien och analys i Byggvarubedömningen uppmärksammades 

tveksamheter kring vissa produkter av EPDM – gummi då additiven kan ha negativ 

påverkan på vattenlevande organismer. Staden använder bland annat EPDM i stället för 

återvunnet däckgummi på lekytor och konstgräsplaner.  

En produkt som analyserades innehöll zinkoxid och 2(3H)-benzothiazolethione med 

haltgränser enligt bedömningen ”Accepteras”. Används EPDM -gummi i stor 

utsträckning, exempelvis som granulat på fotbollsplaner kan det möjligen inkräkta på 

mål och riktlinjer inom dagvattenstrategin. Staden kan som medlemmar i 

Byggvarubedömningen använda studiens resultat för att motivera kriterieändringar i 

miljöbedömningssystemet. 

Förstudiens analys indikerar också att det kan förekomma miljö- och hälsofarliga 

kemikalier under driftsfas på lekplatser framförallt i relation till målning.  

12. FÖRSLAG TILL FORTSATTA STUDIER 
Under utförandet av examensarbetet framkom idéer till ytterligare studier inom fältet 

lekplatsmaterial. Exempel på dessa förslag följer nedan: 

 Analysera material och gör avlakningstester på material som substituerar återvunnet 

däckmaterial. Exempelvis virgint SBR gummi, återvunnet och virgint EPDM – gummi 

och  TPE-gummi.  

 Jämför analystester av gummimaterialen med respektive leverantörs 

innehållsdeklaration för gummit. 

 Undersöka gråzonen vad gäller kemikalieinnehåll i offentligt lekplatsmaterial då det inte 

omfattas av Leksaksdirektivets striktare krav på dokumentation, kemikaliekrav och CE-

märkning. Hur kan det påverka innehållet i produkterna?  

 Utför ananyser relaterade till driftsfas på lekplatser. Underhåll i form av målning 

exempelvis, då dessa färger kan innehålla hälsofarliga kemikalier som inte bör användas 

på lekplats. Studien kan förslagsvis göras genom att besöka olika parklekar i staden, 

samtala med parkförvaltare och undersöka vilka kemikalier som används. Möjligen kan 

det ske inom ramen för miljöförvaltningens tillsyn. 

 Utföra liknande tillsyn vad gäller gummimaterial. Hur ser underhållet ut på lekplatserna, 

finns det trasiga gummimaterial som barn kan få i munnen? 

 Utför livscykelanalys och livscykelkostnad på diverse markbeläggning för att få korrekta 

uppgifter.  

 Undersök barns preferenser, även med funktionsnedsättning i relation till lekparker och 

lekvärden. Kan det finnas anledning till att skapa parker med naturligare inslag i staden. 

Vad tycker barn om att miljö- och hälsofarliga ämnen används på deras lekplatser? 

 Undersök lekplatser med naturliga material och ta fram förslag på hur liknade teman kan 

integreras i Stockholms stad.  

 Undersök andra material som används i stadens barnspecifika miljöer i 

Byggvarubedömningen för att kontrollera att inte oönskade ämnen passerar 

bedömningarna ”Rekommenderas” och ”Accepteras”. 
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 Undersök om det finns fler produkter som innehållsdeklareras för snålt i 

Byggvarubedömningen (vid misstanke om tveksamt innehåll). I synnerhet material som 

ska användas i barnspecifika miljöer. 

13. TACK 

Stort tack till Stockholms stad, Kemikaliecentrum, Exploateringskontoret och 

Trafikkontoret för förtroendet.  

Mitt namn står på försättsbladet. Examensarbetet är dock ett resultat av ett stort antal 

människors samlade kompetens och önskan att göra barns miljöer giftfria.  

Till stöd har jag haft fantastiska externa handledare, Jenny Fäldt, specialist på 

Kemikaliecentrum och Sofie Pandis Iveroth, miljöstrateg på Exploateringskontoret. Tack för 

att ni delat med er av expertis, erfarenhet, entusiasm och ödmjukt tagit emot mina idéer.  

 Stort tack till dig Jan Risberg, docent och universitetslektor, Institutionen för naturgeografi, 

Stockholms universitet för mycket god handledning.  

Tack till Emma Sundström, landskapsarkitekt på Trafikkontoret för utförliga beskrivningar 

hur lekparker ”blir till” och aspekter som präglar valet av material och leverantör.  

Tack Hans von Stedingk, miljökemist på Byggvarubedömningen för faktagranskning och 

positiv respons. 

Tack till er leverantörer som deltagit i enkätstudien. Synnerligen tack till Marbit/Naturlek 

för spontana samtal om lek, material och en leverantörs vardag. 

Tack till projektledare och landskapsarkitekter på Exploateringskontoret och till 

landskapsarkitekter på Svenska Bostäder som deltagit i intressanta intervjuer.  

Stort tack till er på stadens stadsdelsförvaltningar, Trafikkontoret, Fastighetskontoret, 

Idrottsförvaltningen, Svenska Bostäder, Familjebostäder, Stockholmshem och SISAB, 

ramavtalsentreprenörerna SKANSKA, VA Järfälla och NCC samt upphandlare på 

Exploateringskontoret för att ni delat med er av erfarenheter vad gäller leverantörer och 

materialval till lekplatser.   

Tack till T och Ts mor för inblick i lekplatsbesök med funktionsnedsättning. 

Tack till alla er som bidragit med kunskap genom de examensarbeten, rapporter och studier 

som examensarbetet bygger på.  

Innerligt tack till alla lärare och studiekollegor som delat er unika kompetens under åren.  

 

Slutligen tack till alla barn och tack till Caspian 

 

Johanna Pierre 

 
 

 

 

 

 



75 
 

REFERENSER 
Andresen, C. (2014). Kemikalier på förskolan i Nacka kommun. Stockholm: Stockholms 

universitet. 

Angerer, J., Bernauer, U., Chambers, C., Chaudhry, Q., Degen, G., Nielsen, E., … White, I. R. 

(2011). Toxicity and Assessment of Chemical Mixtures. Brussels: European Commision. 

Arbetsmiljöverket. (2015a). Kvarts - stendamm i arbetsmiljön, AFS 2015:2. Stockholm: 

Arbetsmiljöverket. 

Azzopardi, M., Fäldt, J., Jamtrot, A., Johansson, K., Lagerqvist, A., & Pettersson, M. (2015). 

Kemikaliesmart förskola. Stockholm: Miljöförvaltningen. 

Backhaus, T. Faust, M. (2009). State of the Art Report on Mixture Toxicity. Brussels: European 

Commission. 

Borgarrådsberedningen. (2004). Handlingsprogram för FNs barnkonvention. Stockholm: 

Kommunstyrelsen. (Utlåtande 2004:128 RVII+IV (Dnr 325-3229/2004)). 

Bourke, T. M., & Sargisson, R. J. (2014). A Behavioral Investigation of Preference in a Newly 

Designed New Zealand Playground. American Journal of Play, 6(3), 370–391. 

Boverket. (2015). Gör plats för barn och unga! En vägledning för planering, utformning och 

förvaltning av skolans och förskolans utemiljö. Karlskrona: Boverket. 

Boverkets byggregler (föreskrifter och allmänna råd). (2011). Karlskrona: BFS 2011:6 - BBR 

18  

Boverkets författningssamling. (2011). Karlskrona: (BFS 2011:5, ALM 2). 

Boverkets författningssamling. (2013). Karlskrona: (BFS 2013:9 - HIN 3). 

Branson, L. Latter, J. Currie, G. Nettel-Aguirre, A. Embree, T. Hagel, B. (2012). The effect of 

surface and season on playground injury rates. Paediatrics and Child Health (Canada), 

17(9), 485-489. 

Brelid, P. L. (2013). Hur har alternativen till CCA klarat sig i fältprovningar? – Resultat efter 

11 års exponering. 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 

Byggvarubedömningen. (2014). Byggvarubedömningens Bedömningskriterier 3.0. 

Sundbyberg: Byggvarubedömningen. 

Byggvarubedömningen. (2016a). Byggvarubedömningens databas. Sundbyberg. 

Byggvarubedömningen. (2016b). Dokumentationskrav för bedömning. Sundbyberg: 

Byggvarubedömningen. 

ChemSec. (2014). Grouping of the SIN List chemicals. Göteborg: Chemsec. 

Christiansson, A., Azzopardi, M., & Lagerqvist, A. (2013). GIFTFRI FÖRSKOLA – LEKA, 

ÄTA, SOVA. Stockholm: Miljöstyrningsrådet. 

CPSC. (2004). Performance and accountability report. Rockville: Consumer Product Safety 

Commision. 

CPSC. (2015). Public Playground Safety Handbook. Bethesda: CPSC - Consumer pro. 

COWI. (2012). Potensialet for og omfanget av utslipp av miljögifter fra bruksfasen ved 

gjenvinningsformer som bruker gummigranulat fra kasserte bildekk. Sammendrag. Oslo: 
Klima- og forurensningsdirektoratet. 

Dube, E. M., Boyce, C. P., Beck, B. D., Lewandowski, T., & Schettler, S. (2004). Assessment 

of Potential Human Health Risks from Arsenic in CCA-Treated Wood. Human and 

Ecological Risk Assessment: An International Journal, 10(6), 1019–1067.  

ECHA. (2015). Inledande vägledning om CLP-förordningen. Helsingfors: ECHA ( ECHA-15-

G-06.1-SV). 

Enge, N. (2006). For Parents Particularly - Is Your Child s Sandbox a Safe Place to Play. 

Childhood Education, 82(5), 299–301. 

Engwall, M. (2014). Cocktaileffekter och ekologisk riskbedömning. Örebro: Forskningscentrum 

MTM, Örebro universitet. 



76 
 

Europaparlamentets och rådets direktiv (EG) nr 48/2009 av den 18 juni 2009. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006.  

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars 2011. 

Falk, Anders. Grönberg, Anna . Johansson, S. (2000). Lekplats för alla - Program för 

handikappanpassning av lekplatser i Stockholm Stad. Stockholm: Gatu och 

fastighetskontoret, Stockholms stad. 

FN. (1989). FN:s konvention om barnets rättigheter. 

Föreningen för byggvarudeklarationer. (2015). Anvisningar för att upprätta elektroniska 

byggvarudeklarationer eBVD 2015. Stockholm: Föreningen för Byggvarudeklarationer. 

Förordning (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och 

utförsel av kemiska produkter (1998). Stockholm: (SFS 1998:944). 

Gabert, K. (2012). EPDM-gummigranulat. Alnarp: Sveriges lantbruksuniversitet. 

Gillham, B. (2008). Forskningsintervjun - Tekniker och genomföranden. Lund: Bill Gillham 

och Studentlitteratur. 

Glader, E. Petersson, J. (2007). Policy för lekplatser. Göteborg: Göteborgs Stad, Park och natur. 

Grudd, Y.  Dahl. U. (2013). Giftfria barn leka bäst – 129 förskoleinventeringar i 41 kommuner 

inom projektet Operation Giftfri Förskola. Stockholm: Naturskyddsföreningen. 

Göteborgs Stad. (2009). Förstudie lekplatsutrustning - en inventering av utbudet av 

lekplatsutrustning enligt ramavtal för Göteborg Stad Ett delprojekt inom projektet Giftfritt 

Göteborg. Göteborg: Göteborgs Stad, Miljö. 

Gress, J. K., Lessl, J. T., Dong, X., & Ma, L. Q. (2014). Assessment of children’s exposure to 

arsenic from CCA-wood staircases at apartment complexes in Florida. Science of the Total 

Environment, 476-477, 440–446. 

Gustafson, P. (2009). Exponering för EU-sand på lekplatser. Göteborg: Miljömedicinskt 

centrum, Västra götalandsregionen. 

Hellerup, E. (2015). Giftfri förskola i Hässleholms kommun Inventering av fyra förskolor – 

nuläge och åtgärder. Lund: Lunds universitet, Centrum för miljö- och klimatforskning. 

Hofstra, U. (2007). Environmental and health risks of rubber infill - rubber crumb from car 

tyres as infill on artificial turf. 

Horowitz, A., Samocha, T. M., Gandy, R. L., & Horowitz, S. (2001). Toxicity tests to assess 

the effect of a synthetic tank liner on shrimp survival and nitrification in a recirculating 

superintensive production system. Aquacultural Engineering, 24(2), 91-105. 

Howard, A. W., Macarthur, C., Rothman, L., Willan, A., & Macpherson, A. K. (2009). School 

playground surfacing and arm fractures in children: A cluster randomized trial comparing 

sand to wood chip surfaces. PLoS Medicine, 6(12), 1-9. 

Jansson, M. (2015). Children’s perspectives on playground use as basis for children's 

participation in local play space management. Local Environment, 20(2), 165-179.  

Kemikaliecentrum. (2016). Forum för kemikaliesmart byggande Granulat och fallskydd 31 maj 

- 16. Stockholm. 

Kemikalieinspektionen. (2006). Konstgräs ur ett kemikalieperspektiv – en lägesrapport Miljö-

och hälsorisker. Sundbyberg: Kemikalieinspektionen. 

Kemikalieinspektionen. (2007). Rapport Nr 1/07 Barn och kemiska hälsorisker – förslag till 

åtgärder. Sundbyberg: Kemikalieinspektionen. 

Kemikalieinspektionen. (2011). Ftalater i leksaker. Sundbyberg: Kemikalieinspektionen. 

Kemikalieinspektionen. (2013). Barns exponering för kemiska ämnen i förskolan. Sundbyberg: 

Kemikalieinspektionen. 

Kemikalieinspektionen. (2014a). Faktablad - Klassificering och märkning enligt CLP, 

November 2014,. Sundbyberg: Kemikaliecentrum. 



77 
 

Kemikalieinspektionen. (2014b). Handlingsplan för en giftfri vardag 2015-2020 -Skydda 

barnen bättre, Rapport 5/14. Sundbyberg: Kemikalieinspektionen. 

Kemikalieinspektionen. (2014c). Kemikalier i barns vardag. Sundbyberg: 

Kemikalieinspektionen. 

Kemikalieinspektionen. (2015a). Att ställa kemikalierelaterade produktkrav vid inköp. 

Sundbyberg: Kemikalieinspektionen. 

Kemikalieinspektionen. (2015b). Hälsoskadliga kemiska ämnen i byggprodukter. Sundbyberg: 

Kemikalieinspektionen. 

Kemikalieinspektionen. (2015c). Kemikaliekrav i leksaksdirektivet. Sundbyberg: 

Kemikalieinspektionen. 

Kemikalieinspektionen. (2015d). Phthalates which are toxic for reproduction and endocrine-

disrupting – proposals for a phase-out in Sweden, Report from a government assignment. 

Sundbyberg: Kemikalieinspektionen. 

Kemikalieinspektionens författningssamling. (1998). Sundbyberg: (KIFS 1998:8). 

Kim, S., Yang, J.-Y., Kim, H.-H., Yeo, I.-Y., Shin, D.-C., & Lim, Y.-W. (2012). Health 

Risk Assessment of Lead Ingestion Exposure by Particle Sizes in Crumb Rubber on 

Artificial Turf Considering Bioavailability. Environ Health Toxicology, 27, 1–10. 

Klar, M., Gunnarsson, D., & Prevodnik, A. (2014). Allt du (inte) vill veta om plast. Stockholm: 

Naturskyddsföreningen. 

Konsumentverket. (2012). Regler i Sverige för lekplatser och lekredskap. Karlstad: 

Konsumentverket. 

Kretsloppsrådet. (2007). Byggvarudeklarationer – Kretsloppsrådets riktlinjer BVD 3. 

Stockholm: Kretsloppsrådet. 

Kristianstads kommun. (2014). Kemikaliebanta för en giftfri vardag - Uppdrag Sund utemiljö. 

Kristianstad: Kristianstads kommun,. 

Krüger, O., Kalbe, U., Richter, E., Egeler, P., Römbke, J., & Berger, W. (2013). New approach 

to the ecotoxicological risk assessment of artificial outdoor sporting grounds. 

Environmental Pollution, 175, 69–74. 

Kumla kommun. (2012). Lekplatsplan för Kumla kommun. Kumla: Kumla kommun. 

Kvalbein, A., & Aamlid, T. S. (2008). Fotballbaner naturgress og kunstgress Aktuelle 

problemstillinger og fremtidige forskningsoppgaver. Bioforsk FOKUS, 3(4). 

Kwon, E., Zhang, H., Wang, Z., Jhangri, Gabos. S., Lu, X., Fok, N., Li, X. F. (2004). Arsenic 

on the hands of children after playing in playgrounds. Environmental Health Perspectives, 

112(14), 1375–1380.  

Lidberg, M. Johansson, O. (2012). Kemikaliekrav upphandling Stockholm. Stockholm: 

Goodpoint. 

Linköping kommun. (2014). Upphandling av lekplatsmaterial. Linköping: Linköpings 

kommun Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Lithner, D., Larsson, Å., & Dave, G. (2011). Environmental and health hazard ranking and 

assessment of plastic polymers based on chemical composition. Science of the Total 

Environment, 409, 3309–3324. 

Llompart, M., Sanchez-Prado, L., Lamas, J. P., Garcia-Jares, C., Roca, E., & Dagnac, T. (2013). 

Hazardous organic chemicals in rubber recycled tire playgrounds and pavers. 

Chemosphere, 90, 423–431. 

Magnusson, K., Eliasson, K., Fråne, A., Haikonen, K., Hultén, J., Olshammar, M., Voisin, A. 

(2016). Swedish sources and pathways for microplastics to the marine environment A 

review of existing data. Stockholm: IVL Swedish Environmental Research Institute. 

Månsson, C. (2010). Gräsligt eller gräslikt? - En jämförelse mellan naturgräs och konstgräs 

på svenska idrottsarenor. Alnarp: Sveriges lantbruksuniversitet. 

Marbit/Naturlek. (2016). Personlig kontakt 2016-05-20. 



78 
 

Mathee, A., Singh, E., Mogotsi, M., Timothy, G., Maduka, B., Olivier, J., & Ing, D. (2009). 

Lead-based paint on playground equipment in public children’s parks in Johannesburg, 

Tshwane and Ekurhuleni. South African Medical Journal, 99(11), 819–821. 

Maxwell, L., Mitchell, M., & Evans, G. (2008). Effects of play equipment and loose parts on 

preschool children’s outdoor play behaviour: An observational study and design 

intervention. Children, Youth and Environments, 18(2), 37– 63. 

Melcourt. (2008). Whole Life Costs of Safer Playground Surfacing. Gloucestershire: Melcourt 

Moore SI, Kosatsky T, Beausoleil M, E. N. (1995). Lead intoxication in a child related to the 

ingestion of playground paint chips – Quebec. Canada Communicable Disease Report, 

21(2), 9–11. 

Nasjonalt Folkehelseinstitutt. (2011). Støtdempende fallunderlag – vurdering av helserisiko ved 

bruk av støtdempende underlag på lekeplasser i barnehager og skolegårder. Oslo: 

Nasjonalt Folkehelseinstitutt. 

NCA. (2013). A LONGITUDINAL STUDY OF PLAYGROUND SURFACES TO EVALUATE 

ACCESSIBILITY. Bloomington: NCA 

Norin, H., Halling, M., Barlind, J., & Ab, E. (2015). Miljörisker i förskolan. Göteborg: 

EnviroPlanning. 

Ottesen, R. T., Støver, L., Bjørn, O., & Berthelsen, O. (2011). Helse-og miljøskadelige stoffer 

i støtdempende fallunderlag på lekearealer for barn. Trondheim: Norges geologiske 

undersøkelse (NGU), Miljøenheten, Trondheim kommune (TK). 

Patton. A. (2009). Synthetic (Artificial) Turf vs. Natural Grass Athletic Fields. University of 

Arkansas Turfgrass Science. 

Pavilonis, B. T., Weisel, C. P., Buckley, B., & Lioy, P. J. (2014). Bioaccessibility and risk of 

exposure to metals and SVOCs in artificial turf field fill materials and fibers. Risk Analysis, 

34(1), 44–55. 

Plan- och bygglagen. (2010). Stockholm: (SFS 2010:900). 

Platten, W. E., Sylvest, N., Warren, C., Arambewela, M., Harmon, S., Bradham, K., … Luxton, 

T. P. (2016). Estimating dermal transfer of copper particles from the surfaces of pressure-

treated lumber and implications for exposure. Science of The Total Environment, 548, 441-

449. 

Produktsäkerhetslagen. (2004). Stockholm: (SFS 2004:451). 

Rådasand. (2016). Säkerhetsdatablad-Rådasand. 

Rechtschaffen, C., & Williams, P. (2005). The Continued Success of Proposition 65 in 

Reducing Toxic Exposures. ELR News & Analysis, 12-95, 55–56. 

Ruffino, B., Fiore, S., & Zanetti, M. C. (2013). Environmental-sanitary risk analysis procedure 

applied to artificial turf sports fields. Environmental Science and Pollution Research, 

20(7), 4980-92 

Safe Kids Canada. (2005). Comparision of Playground Surfacing Materials. 

Seaver, E. (2015). Influence Children ’ S Activities in Public Playgrounds. Colorado: 

University of Colorado, Boulder. 

Shackell, A., Butler, N., Doyle, P., & Ball, D. (2008). Design for Play: A guide to creating 

successful play spaces. Nottingham: Department for children, schools and families, 

Department for culture, media and sport. 

SISAB. (2013). Konstgräs och fallskyddsgummi Bakgrund. Stockholm: SISAB. 

Stig, L. (2011). Miljöbedömning OrganoWood Referensmiljöer för framtidens produkter. 

Östersund: JEGRELIUS – INSTITUTET FÖR TILLÄMPAD GRÖN KEMI 

Studiegången. 

Sterner, Olov. (2011). Förgiftningar och miljöhot. Lund: Studentlitteratur. 

Stockholms stad. (2014). Stockholms stads Kemikalieplan 2014-2019. Stockholm: Stockholms 

stad. 



79 
 

Stockholms stad. (2015a). Dagvattenstrategi Dagvattenstrategi Stockholms väg till en 

Stockholms väg till en hållbar dagvattenhantering. Stockholm: Stockholms stad 

Stockholms stad. (2015b). Stockholms Stads Miljöprogram 2016-2019. Stockholm: 

Stockholms stad. 

Stockholms stad. (2016). Stockholms miljöprogram 2016 - 2019. Stockholm: Stockholms stad. 

Svensk säkerhetsstandard, Europastandarder, SS EN 1176-SS EN 1177:2008. (2008). SIS, 

Swedish Standard Institute. 

Svenska Bostäder. (2016). Byggtekniska regler för nybyggnad och ombyggnad av 

bostadsgårdar 160414. Vällingby: Svenska Bostäder. 

Trafikkontoret. (2008). Handbok för utformning av en tillgänglig och användbar miljö. 

Stockholm: Trafikkontoret. 

Turner, A., Kearl, E. R., & Solman, K. R. (2016). Lead and other toxic metals in playground 

paints from South West England. Science of the Total Environment, 544, 460–466. 

Universitetssjukhuset. (2015). Miljö- och hälsoeffekter av konstgräs - En kunskapsinventering. 

Linköping: Universitetssjukhuset Linköping. 

Viström, S. (2015). Slutrapport -inventering av förskolor avseende exponering av kemikalier. 

Östersund: Östersunds kommun. 

Wallberg, Petra. Keiter, Susanne. Andersen, Tove. Nordenadler, M. (2016). Däckmaterial i 

konstgräsplaner. Stockholm: SWECO ENVIRONMENT AB. 

Wilhelm, T. (2016). Markbeläggning på lekplatser, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och 

ungdomar. Retrieved June 1, 2016, from http://www.rbu.se/markbelaggning-pa-lekplatser 

World Health Organization, & United Nations Environment Programme. (2013). State of the 

Science: Endocrine Disrupting Chemicals - 2012, Summary for Decision Makers. Genevé: 

United Nations Environment Programme (UNEP). 

Wredh, G. (2014). Miljö-och hälsorisker med konstgräsplaner. Stockholms universitet. 

Zamani, Z. (2016). “The woods is a more free space for children to be creative; their 

imagination kind of sparks out there”: exploring young children’s cognitive play 

opportunities in natural, manufactured and mixed outdoor preschool zones. Journal of 

Adventure Education and Outdoor Learning, 16(2), 172–189. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

BILAGA 1 - BYGGVARUBEDÖMNINGENS KEMIKALIEKRITERIER, HALTGRÄNSER OCH 

DOKUMENTATIONSKRAV 

Rekommenderas Accepteras  Undviks 

Producentintyg om ämnesinnehåll och 
halter finns 

Byggvarudeklaration el. liknande 
korrekt ifylld med ämnesinnehåll. 
Säkerhetsdatablad obligatoriskt för 
kemiska produkter. 

Information om ämnesinnehåll 
ofullständig 

 
0.1 a) Cancerframkallande -. Ämnen som uppfyller kriterierna för Cancerogenitet, kategori 1A eller 1B (H350) 

<0,01 %. <0,1 % >0,1 % 

0.1 b) Cancerframkallande - Ämnen som uppfyller kriterierna för Cancerogenitet, kategori 2 (H351) 

<0,1 % <1 % >1 % 

0.2 a) Mutagena - Ämnen som uppfyller kriterierna för Mutagenitet i könsceller, kategori 1A eller 1B (H340) 

< 0,01 % <0,1 % >0,1 % 

0.2 b) Mutagena Ämnen som uppfyller kriterierna för Mutagenitet i könsceller, kategori 2 (H341) 

<0,1 % <1 % >1 % 

0.3 a) Reproduktionstoxiska Ämnen som uppfyller kriterierna för Reproduktionstoxicitet, kategori 1A eller 1B (H360) 

<0,01 % <0,1 % >0,1 % 

0.3 b) Reproduktionstoxiska Ämnen som uppfyller kriterierna för Reproduktionstoxicitet, kategori 2 (H361) 

<0,3 % <3 % >3 % 

0.4 Spädbarnsskador Ämnen som uppfyller kriterierna för Reproduktionstoxicitet, kategori Effekter på eller via amning 
(H362). 

<0,03 % <0,3 % >0,3 % 

0.5 Hormonstörande  

<0,01 % av enskilt ämne 
Ingående ämnen i Kat 1, 2 eller 3 i EU:s EDC 

Databas eller listade på 
SIN-listan 

 

<0,1 % av enskilt ämne 
Ämnen ingående i Kat. 1 eller Kat. 2 i EU:s 

EDC Databas. 

>0,1 % av enskilt ämne 
Ämnen ingående i Kat. 1 eller Kat. 2 i EU:s 

EDC Databas 

 
0.6 Persistenta, bioackumulerbara och toxiska organiska ämnen (PBT) 

<0,01 % <0,1 % >0,1 % 

0.7 Mycket persistenta och mycket bioackumulerbara organiska ämnen (vPvB) 

<0,01 % <0,1 % >0,1 % 

0.8 Bly eller blyföreningar  

Kemiska produkter: 0 
Övriga produkter: <0,01 % 

<0,1 % >0,1 % 

0.9 Kvicksilver eller kvicksilverföreningar 
Totalförbud 

Eventuell förorening 

<0,25 mg/kg 

Totalförbud 
 Eventuell förorening 

<2,5 mg/kg 

Förekommer 
              Eventuell förorening 

               >2,5 mg/kg 
 

0.10 Kadmium eller kadmiumföreningar 

Kemiska produkter: 0 
Övriga produkter: <0,001 % 

<0,01 % >0,01 % 

0.11  Farligt för ozonskiktet Ämnen faroklassade som Farligt för ozonskiktet (EUH 059, H420) 

<0,01 %   

0.12 a) Allergiframkallande Ämnen faroklassade som Luftvägssensibiliserande (H334) 

<0,02 % <0,2 % >0,2 % 

0.12 b) Allergiframkallande Ämnen faroklassade som Hudsensibiliserande (H317) 

<0,1 % <1 % >1 % 

0.13 Akut toxicitet - Ämnen faroklassade som Akuttoxiskt i kategori 1, 2 eller 3 (H300, H310, H330, H301, H311 eller H331) 

konc ≤ 0,01 % av ämnen i kategori 1  
konc ≤ 0,1 % av ämnen i kategori 2  
konc ≤ 1 % av ämnen i kategori 3 

Utgår från ATE-värde för blandningen: 
ATEBlandning >300 (oral exponering) 
ATEBlandning >1000 (dermal exponering) 
ATEBlandning >2500 (inhalation, gaser) 
ATEBlandning >10 (inhalation, ångor) 
ATEBlandning >1,0 (inhalation, damm/dimma) 

Utgår från ATE-värde för blandningen: 
ATEBlandning ≤300 (oral exponering) 
ATEBlandning ≤1000 (dermal exponering) 
ATEBlandning ≤2500 (inhalation, gaser) 
ATEBlandning ≤10 (inhalation, ångor) 
ATEBlandning ≤1,0 (inhalation, damm/dimma) 

0.14 a) Toxicitet vid enstaka exponering - 
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Ämnen faroklassade som specifikt organtoxiskt vid enstaka exponering (STOT-SE) i kategori 1 (H370) 

<0,1 % <1 % >1 % 

0.14 b) Toxicitet vid enstaka exponering 
Ämnen som uppfyller kriterierna för faroklassen Specifikt organtoxiskt vid enstaka exponering (STOT-SE) i kategori 2 (H371) 

<1 % <10 % >10 % 

0.15 a) Toxicitet vid upprepad exponering 
Ämnen som uppfyller kriterierna för faroklassen Specifikt organtoxiskt vid upprepad exponering (STOT-RE) i kategori 1 (H372) 

<0,1 % <1 % >1 % 

0.16 Flyktiga organiska kemiska ämnen 

<1 % <10 % >10 % 

0.17 a) Miljöfarligt- Ämnen faroklassade som Farligt för vattenmiljön, kategori akut 1 (H400) 

<2,5 %, av enskilt ämne, endast om M=1*/ 

Haltgräns relaterat till M-värdet (bilaga VI, CLP-
förordningen) 

<25 %, om M=1 vid flera ämnen 

summeras haltgräns enligt CLP-förordningen 
≥25 %, om M=1 vid flera ämnen 

summeras haltgräns enligt CLP-förordningen 

0.17 b) Miljöfarligt- Ämnen faroklassade som Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 2 (H411) 

<2,5 % <25 % vid flera ämnen summeras haltgräns 

enligt CLP-förordningen 
>25 % vid flera ämnen summeras haltgräns 

enligt CLP-förordningen 
0.17 c) Miljöfarligt- Ämnen faroklassade som Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 1 (H410) 

<0,25 % av enskilt ämne, endast om M=1/ 

Haltgräns relaterat till M-värdet (bilaga VI, CLP-
förordningen) 

<2,5 %, om M=1 vid flera ämnen 

summeras haltgräns enligt CLP-förordningen 
≥2,5 %, om M=1 vid flera ämnen 

summeras haltgräns enligt CLP-förordningen 

0.17 d) Miljöfarligt- Ämnen faroklassade som Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 4 (H413) 

<2,5 % av enskilt ämne <25 % vid flera ämnen sammanräknas 

haltgräns enligt CLP-förordningen 

>25 % vid flera ämnen summeras haltgräns 

enligt CLP-förordningen 
0.18 Potentiella vPvB och PBT-ämnen (enligt PRIO) 

< 0,1 % . .. 

0.19 Särskilt utpekade ämnen och ämnesgrupper (som arsenikföreningar, vissa halogenerade föreningar, biocider med 
antibakteriell effekt) 

Totalförbud .. .. 
(Byggvarubedömningen 2014:12-13)  

 
BYGGVARUBEDÖMNINGENS LIVSCYKELKRITERIER OCH KRITERIER FÖR INOMHUSMILJÖ 

Ingående material och råvaror  
1.1 Dokumentation om ingående material  
1.2 Förnybara råvaror  
1.3 Andel återvunnet material  
1.4 Hållbar träråvara 

Tillverkning av varan  
2.1 Emissioner till luft, vatten eller mark 
2.2 Energianvändning för tillverkning  
2.3 Återvinning av restprodukter 

Transporter och emballage 
3.1 Transporter vid tillverkning  
3.2 Land för sluttillverkning  
3.3 Emballage för distribution 

Bruksskedet 
4.1 Utsläpp till mark, vatten eller luft  
4.2 Livslängd för produkten i användning 
4.3  Energianvändning 

Avfall och rivning  
5.1 Information om demontering/isärtagning  
5.2 Möjlig återanvändning  
5.3 Återvinning  
5.4 Farligt avfall vid användning/byggproduktion  
5.5 Farligt avfall vid rivning/demontering 

Innemiljö 
6.1 Dokumentation om emissioner (VOC)  
6.2 Formaldehyd(Krav på haltgräns)  
6.3 Bedömning av emissioner (TVOC) (Krav på haltgräns)  
6.4 Elektriska fält 8.8 Magnetiska fält  
6.5 Buller                                                                                                               (Byggvarubedömningen 2014:12-23)  
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BILAGA 2 – PRODUKTER SOM INTE UPPFYLLER STADENS KRITERIER 
FÖRETAG PRODUKTNAMN BVD 

ID 
BEDÖMNING 
INNEHÅLL 

BK 04 KOMMENTAR 

Gårda Johan CT2000B Tyre Rubber 
Granulate / Playtop 
Safer Surfacing Bas 
Gummi 

44851 Accepteras  01799 Kemisk tekniska 
varor övrigt  

SBR-gummi 
Innehåller återvunna 
bildäck och ej lämplig 
som lekplatsmaterial 

Gårda Johan Nike Grind Blend 85686 Accepteras  13099 Lek och spel 
övrigt  

SBR-gummi 
återvunnet 
 

Lappset Sweden AB Nonstop NF5000 – 
5010, Urban NF7675, 
Site NF7676 

51332    

Lappset Sweden AB Scandinavia NF2271, 
NF2271M, NF2301, 
NF2301M 

51331 Accepteras 08002 
Trädgårdsmöbler/11299 
Möbler övrigt 

Hormonstörande 
Propikonazol <0,01 % 
CAS 60207–90-1 H410 
EDC-CAT3 

Lappset Sweden AB Scandinavia 
NF2291M,  
Scandinavia 
NF2291M, Hansa 
NF2591, Hansa 
NF2593, Hans 
NF2592 

51330 Accepteras  08002 
Trädgårdsmöbler/11299 
Möbler övrigt  

Hormonstörande 
Propikonazol <0,01 % 
CAS 60207–90-1, 
EDC-CAT3 
 

Lappset Sweden AB Ströget NF7053, 
NF7054, NF7103, 
NF7104, NF7153, 
NF7154, NF7203, 
NF7204, NF7207, 
NF7208, NF7253, 
NF7254 

51329 Accepteras  08002 
Trädgårdsmöbler/11299 
Möbler övrigt  

Hormonstörande 
Propikonazol <0,01 % 
CAS 60207–90-1 H410 
EDC-CAT3 
 

Lekplatskonsulten 
Sureplay  

Konstgräs Flex Basic, 
Flex Plus, Flex 
Premium, Nature 
Basic, Nature Plus 40, 
Nature Premium, MP 
MONO, MP 24 SPLIT, 
Arena Extreme, 
Arena, Creative 

55073 Accepteras  08199 Trädgårds- och 
skogsmaskiner övrigt  

SBR-gummi virgint 
Styren-
butadienpolymer, SBR 
30-50% 9003-55-8 (ej 
återvunnet enligt BVD) 

Nordic Surface Nordic Grass Play 35 55286 Rekommenderas  08001 Trädgårdsplattor 
och marktegel/08099 
Trädgårdsvaror övrigt  

SBR-gummi, virgint 
  icke återvunnet  
 

Nordic Surface Nordic Rubber SBR 2-
8 mm 

84594 Accepteras   SBR- Gummi 
(återvunnet) 
 

Nordic Surface ProPlay 85387 Accepteras  012 Skivmaterial  Bromerade 
flamskyddsmedel,  
Bromine <0,5%  
 

Nordic Surface Royal Grass Silk 35 87849 Rekommenderas  03107 Golvmaterial 
övrigt  

SBR- gummi virgint 
SBR-gummit är inte 
från återvunnen källa 
(ex bildäck) 
H228(brandfarligt) 

Unisport Scandinavia 
AB 

Slide Max XQ 
40,50,60 

88927 Accepteras  13201 Sport och 
camping  

SBR- gummi 
Styren-
butadienpolymer, SBR 
9,75 % 9003-55-8 
(framkommer ej i BVD 
om återvunnet eller ej) 

Unisport Scandinavia 
AB 
 
 
 
 

Supercoarse - Uni 
Playground-SBR 

89066 Accepteras  01404 Gummiduk  SBR-gummi 
EPDM synonym 
Ethylene-
ethylidenenorbornene-
propylene terpolymer 
Genan SBR 100% 
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 25038-36-2 
(framkommer ej BVD 
om återvunnet SBR) 

Vestre AB April soffa utan 
armstöd VFZ 

46268 Accepteras  11201 Soffor  SIN-list 
Riskminsknings, 
utfasnings, 
kandidatämnen 

Vestre AB Via bänk-bord 48260 Accepteras  11299 Möbler övrigt  SIN-list 
hormonstörande 

(Byggvarubedömningen 2016a) 
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BILAGA 3-SAMMANSTÄLLNING AV LEKPLATSMATERIAL I BYGGVARUBEDÖMNINGEN 
   

Leverantör                                                                          Produktnamn BVB ID   Bedömning 
Innehåll   

BK04    Faroangivelser 

Gårda Johan 160 Euromix Turf Pro 85726 Undviks  01702 Lim  Produkten får 
bedömningen "Undviks" 
eftersom 
säkerhetsdatabladet ej är 
i enlighet med Förordning 
(EG) nr 1272/2008 CLP. 
Produkten är en 2-
komponentsprodukt och 
kan endast användas 
med "Hardener PU". 
Bedömningen omfattar 
endast "160 Euromix Turf 
Pro", inte härdaren 
"Hardener PU" 

 BN01 Emdipur 133 
Binder/Playtop Safer Surfacing 
Bindemedel 

44850 Undviks  01099 Bindemedel 
och bruk övrigt/01799 
Kemisk tekniska varor 
övrigt  

*Toluendiisocyanat 
synonym m-
tolylidendiisocyanat, TDI 
<0,5% 26471-62-5 R26 
R36/37/38 R40 R42/43 
R52/53 *Specifik 
haltgräns/M-faktor H315 
H317 H319 H330 H334 
H335 H351 H412 
*Specifik haltgräns/M-
faktor 
(BVB 2016) 
 
Ofullständig information 
om ämnesinnehåll 
Accepteras 
Cancerframkallande 
kategori 2 (H351): 0,1%-
1% av enskilt ämne/-n 
Undviks 
Allergiframkallande, 
Hudsensibiliserande 
och/eller 
Luftvägssensibiliserande 
(H317, H334): ≥ 1% av 
enskilt ämne 
Accepteras 
Mycket hög akut giftighet 
vid inandning, hudkontakt 
och/eller förtäring (R26, 
R27, R28): 0,01% - 1% 
sammanlagd halt av olika 
ämnen 
 
Riskminskningsämnen 

 Coloured EPDM Granules / 
Playtop Safer Surfacing Topp 
Gummi 

44852 Accepteras  01799 Kemisk 
tekniska varor övrigt  

Additiv som färgämnen 
etc? 

 CONIPUR 107, gruen/Gårda 
Johan konstgräs Lim 

47441 Undviks  08202 Häck-, gräs-, 
röj- och grenredskap  

*Metylendifenyldiisocyana
t >=6-<=12% 26447–40-5 
R20 R36/37/38 R40 
R42/43 R48/20 *Specifik 
haltgräns/M-faktor H315 
H317 H319 H332 H334 
H335 H351 H373 
*Specifik haltgräns/M-
faktor 
Riskminskningsämnen 
(BVB 2016) 
 
Allergiframkallande, 
Hudsensibiliserande 
och/eller 
Luftvägssensibiliserande 
(H317, H334): ≥ 1% av 
enskilt ämne 
Undviks 
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Flyktiga organiska ämnen 
(kokpunkt <250ºC i 
kombination med någon 
av faroangivelserna 
H330, H331, H332, H304, 
H336, H371, H373): ≥ 10 
% sammanlagd hal (BVB 
2016) 

 CT2000B Tyre Rubber 
Granulate / Playtop Safer 
Surfacing Bas Gummi 

44851 Accepteras  01799 Kemisk 
tekniska varor övrigt  

OBS! Innehåller 
återvunna bildäck och ej 
lämplig som 
lekplatsmaterial 

 MAX S; Diamond; Infinity 50343 Rekommenderas  08006 Lekutrustning  Producentintyg, 
Polypropen (PP) 
synonym viscol 660 P 
eller marlex HGH 050-01 
5% 9003-07-0 H228 
(brandfarligt) 
 
Producentintyg finns 

 Nike Grind Blend 85686 Accepteras  13099 Lek och spel 
övrigt  

Innehåll av återvunna 
däck 
Zinkoxid 1% 1314-13-2 
R50 R53 H400 H410 
Riskminskningsämnen 
(BVB 2016) 

 Playgreen YAS C3030 RN2 
W99 PXCX 

85637 Rekommenderas  01299 Skivmaterial 
övrigt  

Polypropen (PP) 38,3% 
9003-07-0 H228 
Producentintyg finns 

 Velloc 50509 Accepteras  01407 Tejp  Polypropen (PP) 
synonym viscol 660 P 
eller marlex HGH 050-01 
<85% 9003-07-0 H228 
(brandfarligt) (BVB 2016) 

HAGS Aneby AB Argo 50694 Rekommenderas  23103 Pisk-, vädrings-
, tork-, cykelställ och 
skrapgaller  

Producentintyg finns 

 Bänkbord Linnea 53967 Accepteras  08002 
Trädgårdsmöbler  

 

 Cykelkarusell pedal 56943 Accepteras  23103 Pisk-, vädrings-
, tork-, cykelställ och 
skrapgaller  

 

 Flower 49883 Accepteras  08006 Lekutrustning   

 Gooseneck 57107 Accepteras  08006 Lekutrustning   

 Grid 83442 Accepteras  08006 Lekutrustning  Finns även i 
förankringssalternativen: 
Fristående: Art. nr 
8032004 (vit), 8031987 
(grå) Nedgrävning: Art.nr 
8037078 (vit), 8029282 
(grå) Platsgjutning: Art. nr 
8037081 (vit), 8029283 
(grå) (BVB 2016) 

 Gruppgunga Stratus 86537 Accepteras  08006 Lekutrustning  Zink 1,94 % 7440-66-6 
R15 R17 R50 R53 H250 
H260 H400 H410 
Riskminskningsämnen 
(BVB 2016) 

 Gungställning Mira 86438 Accepteras  08006 Lekutrustning   

 Julgransfot 52632 Accepteras  08002 
Trädgårdsmöbler/1129
9 Möbler övrigt  

 

 Lekutrustning Balansstock 
Balance längd 2m 

51916 Accepteras  08006 Lekutrustning   

 Örebro 51325 Accepteras  08099 Trädgårdsvaror 
övrigt  

Rostfritt stål, 
ospecificerad legering, 10 
% Ni antas. 
 
Cancerframkallande 
kategori 2 (H351): 0,1%-
1% av enskilt ämne/-n 
Accepteras 
Allergiframkallande, 
Hudsensibiliserande 
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och/eller 
Luftvägssensibiliserande 
(H317, H334): 0,01%-1% 
av enskilt ämne 
Accepteras 
Hög kronisk giftighet; 
(R48 kombinerat med 
R23, R24 och/eller R25): 
0,01% – 10% 
sammanlagd halt av olika 
ämne (BVB 2016) 

 Pixbo bänk, Rexbo Soffa för 
offentliga utomhusmiljöer 

45429 Accepteras  08002 
Trädgårdsmöbler/1120
1 Soffor/11208 Bänkar  

 

 Rörkröken bord 88114 Accepteras  08006 Lekutrustning   

 Rörkröken parksoffa + bänk 86520 Accepteras  08006 Lekutrustning   

 Rox (Bänk) 55668 Accepteras  11208 Bänkar  Förzinkning 0,01 % 7440-
66-6 R15 R17 R50 R53 
H250 H260 H400 H410 
(BVB 2016) 
Innehåller 
Riskminskningsämnen 

 Sagita 86519 Accepteras  08006 Lekutrustning   

 Sandlåda Leon 53489 Accepteras  08006 Lekutrustning   

 Sandlek Danny 51917 Accepteras  08006 Lekutrustning   

 UniPlay Cloud 55405 Accepteras  08006 Lekutrustning   

 Volträcke 56937 Accepteras  08006 Lekutrustning   

KOMPAN Barnland AB EPDM (Kompan Barnland AB) 57873 Accepteras  03107 Golvmaterial 
övrigt  

 

Stiliom AB BAMBU Planteringskärl 47955 Accepteras  11299 Möbler övrigt  Kräver 
ombedömning/Publicerat: 
2011-11-30 

 Double See-Saw 89266 Rekommenderas  08006 Lekutrustning  Producentintyg finns 

 Giant Revolving Disc 89267 Rekommenderas  08006 Lekutrustning   Producentintyg finns 

 MAGNOLIA Staket 47714 Accepteras  11299 Möbler övrigt  Kräver ombedömning 

 Mill Wheel of wood 89117 Accepteras  08006 Lekutrustning   

 Mouse Family 89265 Rekommenderas  08006 Lekutrustning  Producentintyg finns 

 Rotating Beam 89115 Accepteras  08006 Lekutrustning   

 Rutschbanor i rostfritt stål för 
offentlig miljö 

54041 Accepteras  08006 Lekutrustning  Bedömningsunderlaget 
saknar datum. 
Nickelemissionen från 
produkten är så låg att 
produkten inte bedöms 
utifrån nicklets 
ämnesegenskaper. (BVB 
2016) 

 See-Saw 89116 Accepteras  08006 Lekutrustning   

 SLIDE soffa/bänk 47956 Accepteras  11299 Möbler övrigt   

 Small Carousel 89114 Accepteras  08006 Lekutrustning   

 Swinging Horse 89264 Rekommenderas  08006 Lekutrustning  Producentintyg finns 

 Tractor 89263 Rekommenderas  08006 Lekutrustning  Producentintyg finns 

 Water Flooder 89113 Accepteras  08006 Lekutrustning   

 Water tray with ball shutter 86594 Accepteras  08006 Lekutrustning   

 Water Tray with one seal 89118 Accepteras  08006 Lekutrustning   

SLOTTSBRO AB Anita Parksoffa 88566 Accepteras  11299 Möbler övrigt   

 Kubbsarg 45404 Accepteras  08009 
Trädgårdssnickerier  

BVD ej komplett, men 
komplimenterande 
information finns. "Stål 
(galvaniserat)" saknar 
information om legering, 
rostfritt stål med en halt 
på 10 % nickel antas.    
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Accepteras 
Producentintyg om 
ämnesinnehåll och halter 
saknas, vilket endast 
möjliggjort bedömning ner 
till nivå accepteras för 
respektive 
egenskapskriterium    
Accepteras 
Cancerframkallande 
kategori 2 (H351): 0,1%-
1% av enskilt ämne/-n    
Accepteras 
Allergiframkallande, 
Hudsensibiliserande 
och/eller 
Luftvägssensibiliserande 
(H317, H334): 0,01%-1% 
av enskilt ämne 

Tress Sport och Lek 
AB 

Lars Laj Basic serien 86985 Accepteras  081 Trädgårds- och 
skogsmaskiner  

Cancerframkallande 
kategori 2 (H351): 0,1 % -
1 % av enskilt ämne/-n 
Accepteras 
Allergiframkallande, 
Hudsensibiliserande 
(H317): 0,1 % -1 % av 
enskilt ämne (BVB 2016) 
Accepteras Toxicitet vid 
upprepad exponering, 
kategori 1 (H372): 0,1 % - 
1 % av enskilt ämne/-n 

 Lars Laj Nature Serien 89074 Accepteras  08006 Lekutrustning  Nickel 0,4 % 7440-02-0 
R40 R43 R48/23 R48/23 
R52 R53 H317 H351 
H372 H412  
Riskminskningsämnen 
Cancerframkallande 
kategori 2 (H351): 0,1 % -
1 % av enskilt ämne/-n 
Accepteras 
Allergiframkallande, 
Hudsensibiliserande 
(H317): 0,1 % -1 % av 
enskilt ämne 
Accepteras Toxicitet vid 
upprepad exponering, 
kategori 1 (H372): 0,1 % - 
1 % av enskilt ämne/-n 
(BVB 2016) 

 Lars Laj Steele 89156 Accepteras  08006 Lekutrustning   

 Tress Stål (Varmförzinkat + 
Lärkträ) 

87493 Accepteras    

 Tress Stål (Varmförzinkat + 
pulverlackerat) 

86518 Accepteras  08006 Lekutrustning   

 Tress Stål (Varmförzinkat) 86517 Accepteras  08006 Lekutrustning   

Lappset Sweden AB Adrian skräpkorg 52252 Accepteras  20003 Kärl och 
cisterner  

 

 Globalt räcke 86933 Accepteras  01599 Armering, stål 
och metallvaror 
övrigt/01999 
Huskomplettering 
övrigt  

Zink Ytbehandling stål?% 
7440-66-6 R15 R17 R50 
R53 H250 H260 H400 
H410 
Riskminskningsämnen 
(BVB 2016) 

 Grill Hilde, Grill Mika, Grill 
Astrid, Grill Tina NF7694, Grill 
Tina NF7695 

51334 Accepteras  08008 Grillar och 
utespisar  

 

 Jakob NF2471, NF2472, 
NF2473, Storhalvar NF2455, 
NF2456, Oskar NF2460, 
NF2462, NF2463, Nestor 
NF2485, NF2486 

45422 Accepteras  11299 Möbler övrigt   

 Scandinavia NF2291M, 
Scandinavia NF2291M, Hansa 

51330 Accepteras  08002 
Trädgårdsmöbler/1129
9 Möbler övrigt  

Propikonazol <0,01% 
60207-90-1 R22 R43 
R50/53 EDC-CAT3 H302 
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NF2591, Hansa NF2593, Hans 
NF2592 

H317 H400 H410 EDC-
CAT3 
Allergiframkallande, 
Hudsensibiliserande 
och/eller 
Luftvägssensibiliserande 
(H317, H334): ≤ 0,1% 
(rek) av enskilt ämne/n 
redovisas 
Riskminskningsämnen 
(BVB 2016) 

 Ströget cykelställ 51328 Accepteras  23103 Pisk-, vädrings-
, tork-, cykelställ och 
skrapgaller  

Förzinkning på 30 % 
olegerat stål 7440-66-6 
R15 R17 R50 R53 H250 
H260 H400 H410 
Riskminskningsämnen 
(BVB 2016) 

 Ströget i jatoba 51727 Accepteras  08002 
Trädgårdsmöbler/1129
9 Möbler övrigt  

 

 Ströget NF7053, NF7054, 
NF7103, NF7104, NF7153, 
NF7154, NF7203, NF7204, 
NF7207, NF7208, NF7253, 
NF7254 

51329 Accepteras  08002 
Trädgårdsmöbler/1129
9 Möbler övrigt  

¤Propikonazol <0,01% 
60207-90-1 R22 R43 
R50/53 EDC-CAT3 H302 
H317 H400 H410 EDC-
CAT3 
Allergiframkallande, 
Hudsensibiliserande 
och/eller 
Luftvägssensibiliserande 
(H317, H334): ≤ 0,1% 
(rek) av enskilt ämne/n 
redovisas 
Riskminskningsämnen 
(BVB 2016) 

 Ströget NF8000 NF8005 
NF8010 

56588 Accepteras  08099 Trädgårdsvaror 
övrigt  

 

 Trosa 56531 Accepteras  08099 Trädgårdsvaror 
övrigt  

 

 Urbant cykelställ 51327 Accepteras  23103 Pisk-, vädrings-
, tork-, cykelställ och 
skrapgaller  

Förzinkning på 30 % 
olegerat stål 7440-66-6 
R15 R17 R50 R53 H250 
H260 H400 H410 
Riskminskningsämnen 
(BVB 2016) 

 Vågen Bågen 56589 Accepteras  23103 Pisk-, vädrings-
, tork-, cykelställ och 
skrapgaller  

 

Vestre AB 242/252 900 City papperskorg 
70 l vfz lack 

87258 Accepteras  06199 Beslag övrigt   

 242/252 901 City papperskorg 
70 l vfz 

87259 Accepteras  06199 Beslag övrigt   

 April soffa utan armstöd VFZ 46268 Accepteras  11201 Soffor  Riskminsknings, 
utfasnings, SIN-lista, 
kandidatämnen 

 City Cykelpollare 57025 Accepteras  11299 Möbler 
övrigt/23103 Pisk-, 
vädrings-, tork-, 
cykelställ och 
skrapgaller  

 

 Urban cykelpollare 47712 Accepteras  11299 Möbler 
övrigt/23103 Pisk-, 
vädrings-, tork-, 
cykelställ och 
skrapgaller  

 

 Via bänk-bord 48260 Accepteras  11299 Möbler övrigt  SIN-lista hormonstörande 

 Opera möbelgrupp 56637 Accepteras  11299 Möbler övrigt   

NOLA INDUSTRIER AB Folke 56464 Accepteras  11299 Möbler övrigt  Producentintyg finns 
Bly eller blyföreningar: 
0,001 % - 0,1 % av 
enskilt ämne (BVB 2016) 

 Kaprifol planteringskärl 56465 Accepteras  11299 Möbler övrigt  producentintyg finns 
Bly eller blyföreningar: 
0,001 % - 0,1 % av 
enskilt ämne (BVB 2016) 
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Jansson & Partner AB Askkoppar & papperskorgar 86759 Accepteras    

JOM AB JOM Pollare Gjutjärn 56593 Rekommenderas  23005 Stängsel och 
grindar  

Producentintyg finns 

 JOM Stamskydd 510xxx samt 
21xx 

53801 Rekommenderas  08099 Trädgårdsvaror 
övrigt  

Producentintyg finns 

 Markgaller, 45 xx xx, 47 xx xx, 
91 1x xx 

49557 Rekommenderas   Producentintyg finns 

Elverdal AB Klätterstapel 87344 Accepteras  08006 Lekutrustning   

 Linbana 20 m 6,5210-E 89336 Undviks  08204 
Transportredskap  

Nickel Rostfritt stål 
10,05% 7440-02-0 R40 
R43 R48/23 R48/23 R52 
R53 H317 H351 H372 
H412 
Riskminskningsämnen 

 Mont Blanc vers. 1 klätternät 88165 Undviks  23004 Nät  Nickel I 
stålkomponenterna 8,05 
% 7440-02-0 R40 R43 
R48/23 R48/23 R52 R53 
H317 H351 H372 H412 
Riskminskningsämnen 
Cancerframkallande 
kategori 2 (H351): ≥ 1 % 
av enskilt ämne/-n 
Undviks 
Allergiframkallande, 
Hudsensibiliserande 
(H317): ≥ 1 % av enskilt 
ämne 
Undviks (BVB 2016) 
Toxicitet vid upprepad 
exponering, kategori 1 
(H372): ≥ 1 % av enskilt 
ämne/-n 

 Mycket högt gungstativ 6.5152-
E 

89337 Undviks  11299 Möbler övrigt  Nickel Rostfritt stål 9,9 % 
7440-02-0 R40 R43 
R48/23 R48/23 R52 R53 
H317 H351 H372 H412 
Produkten får 
bedömningen undviks 
pga. ej korrekt ifylld 
byggvarudeklaration samt 
ett p.g.a. att produkten 
innehåller stål som ej har 
specificeras. Uppgifter 
saknas om vilken sorts 
stål produkten innehåller 
och produkten bedöms 
med m.a.p worst case-
scenario och 10 % Nickel 
antas (BVB 2016) 

 Trampolin/Studsmatta 87498 Undviks  08006 Lekutrustning  BVD3 eller motsvarande 
underlag saknas 
Rostfritt stål, 
ospecificerad legering, 10 
% Ni antas 

Cado AB/Spielart Spielart 56295 Accepteras  13099 Lek och spel 
övrigt  

OBS avser 1355 
produkter med artikel nr. 
som finns tillgängliga som 
bilaga på BVD 

Nordic Surface EPDM (Konstgräsexperten i 
Sverige AB) 

52398 Accepteras  03107 Golvmaterial 
övrigt  

Svavel <0,4% 7704-34-9 
R38 H315 
Zinkoxid <0,3% 1314-13-
2 R50 R53 H400 H410 
2(3H)-
Benzothiazolethione 
<0,15% 149-30-4 R43 
R50 R53 H317 H400 
H410 
Allergiframkallande, 
Hudsensibiliserande 
och/eller 
Luftvägssensibiliserande 
(H317, H334): 0,01%-1% 
av enskilt ämne 
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Accepteras 
Miljöfarligt/långtidseffekte
r; mycket giftigt för 
vattenlevande 
organismer, kan orsaka 
skadliga långtidseffekter i 
vattenmiljön (R50/53): 
0,25 % < konc < 2,5% om 
enskilt 
ämne/koncentrationsgrän
s ej finns i 
klassificeringslistan 
Riskminskningsämnen 

 Nordic Grass Fun 55287 Rekommenderas  01999 
Huskomplettering 
övrigt/03199 Golvvaror 
övrigt/08001 
Trädgårdsplattor och 
marktegel/08099 
Trädgårdsvaror övrigt  

Producentintyg finns 

 Nordic Grass Home 35 89523 Rekommenderas  03107 Golvmaterial 
övrigt  

Producentintyg finns 

 Nordic Grass Multisport 24 49782 Accepteras  08099 Trädgårdsvaror 
övrigt  

 

 Nordic Grass Play 35 55286 Rekommenderas  08001 
Trädgårdsplattor och 
marktegel/08099 
Trädgårdsvaror övrigt  

SBR från icke återvunnet 
gummi 
Polypropen (PP) 7% 
9003-07-0 H228 
(brandfarligt) 
Producentintyg om 
ämnesinnehåll och halter 
finns 

 Nordic Rubber EPDM 55284 Accepteras  01999 
Huskomplettering    
övrigt/03199 
Golvvaror  
övrigt/08001  
Trädgårdsplattor  
och marktegel/08099 
Trädgårdsvaror övrigt  

Fyllmedel 
mineraliskt, 
ospecificerade 
ämnen 

 
60-
65% 

EPDM   
25-
27% 

Härdare, 
ospecificerad 

 
5-
8% 

   

Färg                         
Additiv, 
ospecificerat 

 
<2% 
<2% 

Bindemedel, 
ospecificerat 

 
1,3-
1,% 

 Nordic Rubber SBR 2-8 mm 84594 Accepteras   Undviks återvunna 
bildäck 
Svavel 0-5% 7704-34-9 
R38 H315 
Zinkoxid <2,5 % 1314-2-
13 R50 R53 H400 H410 
Miljöfarligt (H400): ≤ 
2,5%, av enskilt ämne/-n, 
om M=1 (annars halt * M-
värde ≤ 2,5 %) redovisas 
Accepteras 
Miljöfarligt (410): ≤ 
0,25%, av enskilt ämne/-
n, om M=1 (annars halt * 
M-värde ≤ 0,25%) 
redovisas 
Riskminskningsämnen 

 Organoid Decorative Coatings 83498 Rekommenderas  03 Inredningsmaterial 
och Färg  

Producentintyg finns 

 ProPlay 85387 Accepteras  012 Skivmaterial  Producentintyg finns 
Särskilt utpekade ämnen 
och ämnesgrupper: 
Innehåller bromerade 
flamskyddsmedel, 
uppfyller ej krav för 
rekommenderas 
Bromine <0,5% 7726-95-
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6 R26 R35 R50 H314 
H330 H400 
Riskminskningsämnen 
(BVB 2016) 

 Royal Grass EcoSense 55283 Rekommenderas  01999 
Huskomplettering 
övrigt/03199 Golvvaror 
övrigt/08001 
Trädgårdsplattor och 
marktegel/08099 
Trädgårdsvaror övrigt  

Producentintyg finns, 

 Royal Grass EcoUrban 53237 Rekommenderas  01999 
Huskomplettering 
övrigt/03199 Golvvaror 
övrigt/08001 
Trädgårdsplattor och 
marktegel/08099 
Trädgårdsvaror övrigt  

Producentintyg finns 

 Royal Grass EcoVelvet 55285 Rekommenderas  01999 
Huskomplettering 
övrigt/03199 Golvvaror 
övrigt/08001 
Trädgårdsplattor och 
marktegel/08099 
Trädgårdsvaror övrigt  

Producentintyg finns 

 Royal Grass Silk 35 87849 Rekommenderas  03107 Golvmaterial 
övrigt  

Producentintyg finns, 
SBR-gummit är virgint, 
inte från återvunnen källa 
(ex bildäck) enligt 
leverantör, Polypropen 
(PP) synonym viscol 660 
P eller marlex HGH 050-
01 PPprimary backing 7% 
9003-07-0 
H228(brandfarligt) (BVB 
2016) 

 Royal Grass Urban 40 55457 Rekommenderas  01999 
Huskomplettering 
övrigt/03199 Golvvaror 
övrigt/08001 
Trädgårdsplattor och 
marktegel/08099 
Trädgårdsvaror övrigt  

Producentintyg finns 

 Stobielast S 133,00 84568 Undviks  010 Bindemedel och 
bruk  

Toluendiisocyanat 
synonym m-
tolylidendiisocyanat, TDI 
0,5 % 26471–62-5 R26 
R36/37/38 R40 R42/43 
R52/53 *Specifik 
haltgräns/M-faktor H315 
H317 H319 H330 H334 
H335 H351 H412 
*Specifik haltgräns/M-
faktor 
Riskminskningsämnen 
Produkten får 
bedömningen "Undviks" 
eftersom den innehåller 
för hög halt av 
allergiframkallande 
ämnen (BVB 2016). 

 Stobielast S 136.97 84567 Undviks  010 Bindemedel och 
bruk  

Producentintyg finns 
Produkten får 
bedömningen "Undviks" 
eftersom den innehåller 
för hög halt av 
allergiframkallande 
ämnen. 
Allergiframkallande, 
Luftvägssensibiliserande 
(H334): ≥ 0,2 % av 
enskilt ämne 
Undviks 
Allergiframkallande, 
Hudsensibiliserande 
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(H317): ≥ 1 % av enskilt 
ämne (BVB 2016). 

Lekplatskonsulten 
Sureplay  

Konstgräs Flex Basic, Flex Plus, 
Flex Premium, Nature Basic, 
Nature Plus 40, Nature 
Premium, MP MONO, MP 24 
SPLIT, Arena Extreme, Arena, 
Creative 

55073 Accepteras  08199 Trädgårds- och 
skogsmaskiner övrigt  

Styren-butadienpolymer, 
SBR 30-50% 9003-55-8 
(virgint, ej återvunnet 
enligt BVD) (BVB 2016) 

Unisport Scandinavia 
AB 

Cherokee 87456 Accepteras  022 Utvändigt 
beklädnadsvirke  

 

 DeLuxe 89262 Accepteras  13299 Sport och 
camping övrigt  

 

 Eco Grass 45508 Accepteras  08099 Trädgårdsvaror 
övrigt  

 

 Ecograss T-Line 45521 Accepteras  08099 Trädgårdsvaror 
övrigt  

Polypropen (PP) 
synonym viscol 660 P 
eller marlex HGH 050-01 
4,3 % 9003-07-0 H228 

 Elite 45510 Accepteras  08099 Trädgårdsvaror 
övrigt  

Polypropen (PP) 
synonym viscol 660 P 
eller marlex HGH 050-01 
3,63 % 9003-07-0 H228 

 Fotbollsmål 57779 Undviks  13001 Lek och spel  Produkten får 
bedömningen ”undviks” 
eftersom 
bedömningsunderlaget är 
otillräckligt. Information 
saknas om halter av 
ingående material, i vikt 
% av varans totalvikt 
samt datum.  
Polypropen (PP) 
synonym viscol 660 P 
eller marlex HGH 050-01 
?% 9003-07-0 H228 

 Fredrik by Royal Grass 89049 Accepteras  08099 Trädgårdsvaror 
övrigt/11221 Mattor  

Polypropen (PP) 
synonym viscol 660 P 
eller marlex HGH 050-01 
10% 9003-07-0 H228 

 Fun4you 45509 Accepteras  08099 Trädgårdsvaror 
övrigt/11221 Mattor  

Polypropen (PP) 7,34 % 
9003-07-0 H228 

 Konstgräs Lifestyle 48612 Accepteras  08099 Trädgårdsvaror 
övrigt  

Polypropen (PP) 
synonym viscol 660 P 
eller marlex HGH 050-01 
4,57 % 9003-07-0 H228 

 Landscape 35+ 45519 Accepteras  08099 Trädgårdsvaror 
övrigt  

Polypropen (PP) 
synonym viscol 660 P 
eller marlex HGH 050-01 
9,4 % 9003-07-0 H228 

 Lifestyle 45511 Accepteras  08099 Trädgårdsvaror 
övrigt  

Polypropen (PP) 
synonym viscol 660 P 
eller marlex HGH 050-01 
4,57 % 9003-07-0 H228 

 LR 45515 Accepteras  08099 Trädgårdsvaror 
övrigt  

Polypropen (PP) 
synonym viscol 660 P 
eller marlex HGH 050-01 
60,28% 9003-07-0 H228 
(hög andel brandfarligt 
fast ämne) 

 Madeleine By Royal Grass 89048 Accepteras  08099 Trädgårdsvaror 
övrigt/11221 Mattor  

Polypropen (PP) 
synonym viscol 660 P 
eller marlex HGH 050-01 
8 % 9003-07-0 H228 

 MP24 45518 Accepteras  08099 Trädgårdsvaror 
övrigt  

Polypropen (PP) 
synonym viscol 660 P 
eller marlex HGH 050-01 
9,08 % 9003-07-0 H228 

 MP24 by Unisport och Fine 26 45520 Accepteras  08099 Trädgårdsvaror 
övrigt  

Polypropen (PP) 
synonym viscol 660 P 
eller marlex HGH 050-01 
9 % 9003-07-0 H228 

 Refoam 25, 35, 45, 55 57149 Accepteras  01899 
Undergolvsystem övrigt  

 

 San Siro 87454 Accepteras  022 Utvändigt 
beklädnadsvirke  
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 Slide Max XQ 40,50,60 88927 Accepteras  13201 Sport och 
camping  

Styren-butadienpolymer, 
SBR 9,75 % 9003-55-8 
(framkommer ej i BVD om 
detta är återvunnet eller 
ej) 

 Supercoarse - Uni Playground-
SBR 

89066 Accepteras  01404 Gummiduk  EPDM synonym 
Ethylene-
ethylidenenorbornene-
propylene terpolymer 
Genan SBR 100 % 
25038–36-2 
(framkommer ej BVD om 
återvunnet SBR) 

 TGX 45 45513 Accepteras  08099 Trädgårdsvaror 
övrigt  

 

 Uni Playground-EPDM 89165 Accepteras  13099 Lek och spel 
övrigt  

 

 Unilist Sylltätning 89259 Accepteras  01408 Tätningslist  1-Propene, 
homopolymer, PP, PPH, 
(Polypropen) 75 % 9003-
07-0 H228 (hög andel 
brandfarligt ämne) 

 Victoria by Royal Grass 89050 Accepteras  08099 Trädgårdsvaror 
övrigt/11221 Mattor  

Polypropen (PP) 
synonym viscol 660 P 
eller marlex HGH 050-01 
10% 9003-07-0 H228 

Lekplatsgrossisten.se Klätterställning Collis Stilum 87495 Accepteras  08006 Lekutrustning   

Monstrum Egeträsgyngen gungställning 56728 Accepteras  08006 Lekutrustning   

 Torsk lekplatsen 56729 Accepteras  08006 Lekutrustning   

Naturlek/Marbit Fallskyddsbark 87876 Accepteras  08006 Lekutrustning   

 Lekplatsutrustning/Parkutrustnin
g i ek 

87877 Accepteras  08006 
Lekutrustning/13001 
Lek och spel  

OBS! 43 produkter finns 
bedömda med artikel nr. 
angivna nedan under 
artiklar 
 
Rostfritt stål, 
ospecificerad legering, 10 
% Ni antas (OBS i 
skruvar) 
 
Cancerframkallande 
kategori 2 (H351): < 0,1 
% (rek) av enskilt ämne/-
n redovisas 
Accepteras 
Allergiframkallande, 
Hudsensibiliserande 
och/eller 
Luftvägssensibiliserande 
(H317, H334): ≤ 0,1 % 
(rek) av enskilt ämne/n 
redovisas 
Accepteras 
Toxicitet vid upprepad 
exponering, kategori 1 
(H372): ≤ 0,1 % av 
enskilt ämne/-n 
redovisas, (BVB 2016) 

Lekplatskonsulten 
Sureplay ab 

Konstgräs Flex Basic, Flex Plus, 
Flex Premium, Nature Basic, 
Nature Plus 40, Nature 
Premium, MP MONO, MP 24 
SPLIT, Arena Extreme, Arena, 
Creative                                                                    

55073 Accepteras  08199 Trädgårds- och 
skogsmaskiner övrigt  

Polypropen (PP) 
synonym viscol 660 P 
eller marlex HGH 050-01 
5-60% 9003-07-0 H228 
(brandfarligt) 

 (Byggvarubedömningen 2016a) 
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BILAGA 4 – ”GRÖNA LISTAN” 
     Rekommenderas            Accepteras       
 

Leverantör Produktnamn BVB ID Innehåll BK04 

Cado AB/Spielart, 
1355 artiklar 

Spielart 56295 Accepteras  13099 Lek och spel övrigt  

Elverdal AB Klätterstapel 87344 Accepteras  08006 Lekutrustning  

Gårda Johan 
Coloured EPDM Granules / Playtop 
Safer Surfacing Topp Gummi 

44852 Accepteras  01799 Kemisk tekniska varor övrigt  

 MAX S; Diamond; Infinity 50343 Rekommenderas  08006 Lekutrustning  

 
Playgreen YAS C3030 RN2 W99 
PXCX 

85637 Rekommenderas  01299 Skivmaterial övrigt  

 Velloc 50509 Accepteras  01407 Tejp  

HAGS Aneby AB Argo 50694 Rekommenderas 
 23103 Pisk-, vädrings-, tork-, cykelställ 
och skrapgaller  

 Bänkbord Linnea 53967 Accepteras  08002 Trädgårdsmöbler  

 Cykelkarusell pedal 56943 Accepteras 
 23103 Pisk-, vädrings-, tork-, cykelställ 
och skrapgaller  

 Flower 49883 Accepteras  08006 Lekutrustning  

 Gooseneck 57107 Accepteras  08006 Lekutrustning  

 Grid 83442 Accepteras  08006 Lekutrustning  

 Gruppgunga Stratus 86537 Accepteras  08006 Lekutrustning  

 Gungställning Mira 86438 Accepteras  08006 Lekutrustning  

 Julgransfot 52632 Accepteras 
 08002 Trädgårdsmöbler/11299 Möbler 
övrigt  

 
Lekutrustning Balansstock Balance 
längd 2m 

51916 Accepteras  08006 Lekutrustning  

 Örebro 51325 Accepteras  08099 Trädgårdsvaror övrigt  

 
Pixbo bänk, Rexbo Soffa för offentliga 
utomhusmiljöer 

45429 Accepteras 
 08002 Trädgårdsmöbler/11201 
Soffor/11208 Bänkar  

 Rörkröken bord 88114 Accepteras  08006 Lekutrustning  

 Rörkröken parksoffa + bänk 86520 Accepteras  08006 Lekutrustning  

 Rox (Bänk) 55668 Accepteras  11208 Bänkar  

 Sagita 86519 Accepteras  08006 Lekutrustning  

 Sandlåda Leon 53489 Accepteras  08006 Lekutrustning  

 Sandlek Danny 51917 Accepteras  08006 Lekutrustning  

 UniPlay Cloud 55405 Accepteras  08006 Lekutrustning  

 Volträcke 56937 Accepteras  08006 Lekutrustning  

Jansson & Partner 
AB 

Askkoppar & papperskorgar 86759 Accepteras  Uppgift saknas 

JOM AB JOM Pollare Gjutjärn 56593 Rekommenderas  23005 Stängsel och grindar  

 JOM Stamskydd 510xxx samt 21xx 53801 Rekommenderas 08099 Trädgårdsvaror övrigt 

 
Markgaller, 45 xx xx, 47 xx xx, 91 1x 
xx 

49557 Rekommenderas Uppgift saknas 

KOMPAN Barnland 
AB 

EPDM (Kompan Barnland AB) 57873 Accepteras  03107 Golvmaterial övrigt  

Lappset Sweden AB Adrian skräpkorg 52252 Accepteras  20003 Kärl och cisterner  

 Global räcke 86933 Accepteras 
 01599 Armering, stål och metallvaror 
övrigt/01999 Huskomplettering övrigt  

 
Grill Hilde, Grill Mika, Grill Astrid, Grill 
Tina NF7694, Grill Tina NF7695 

51334 Accepteras  08008 Grillar och utespisar  

 

Jakob NF2471, NF2472, NF2473, 
Storhalvar NF2455, NF2456, Oskar 
NF2460, NF2462, NF2463, Nestor 
NF2485, NF2486 

45422 Accepteras  11299 Möbler övrigt  

 Ströget cykelställ 51328 Accepteras 
 23103 Pisk-, vädrings-, tork-, cykelställ 
och skrapgaller  

 Ströget i jatoba 51727 Accepteras 
 08002 Trädgårdsmöbler/11299 Möbler 
övrigt  
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 Ströget NF8000 NF8005 NF8010 56588 Accepteras  08099 Trädgårdsvaror övrigt  

 Trosa 56531 Accepteras  08099 Trädgårdsvaror övrigt  

 Urban cykelställ 51327 Accepteras 
 23103 Pisk-, vädrings-, tork-, cykelställ 
och skrapgaller  

 Vågen Bågen 56589 Accepteras 
 23103 Pisk-, vädrings-, tork-, cykelställ 
och skrapgaller  

Lekplatsgrossisten.se Klätterställning Collis Stilum 87495 Accepteras  08006 Lekutrustning  

Lekplatskonsulten 
Sureplay ab 

Konstgräs Flex Basic, Flex Plus, Flex 
Premium, Nature Basic, Nature Plus 
40, Nature Premium, MP MONO, MP 
24 SPLIT, Arena Extreme, Arena, 
Creative 

55073 Accepteras 
 08199 Trädgårds- och skogsmaskiner 
övrigt  

Monstrum Egeträsgyngen gungställning 56728 Accepteras  08006 Lekutrustning  

 Torsk lekplatsen 56729 Accepteras  08006 Lekutrustning  

Naturlek/Marbit, 43 
art. 

Fallskyddsbark 87876 Accepteras  08006 Lekutrustning  

 Lekplatsutrustning/Parkutrustning i ek 87877 Accepteras 
 08006 Lekutrustning/13001 Lek och 
spel  

Nola Industrier Folke 56464 Accepteras  11299 Möbler övrigt  

 Kaprifol planteringskärl 56465 Accepteras  11299 Möbler övrigt  

Nordic Surface 
EPDM (Konstgräsexperten i Sverige 
AB) 52398 Accepteras  

 Nordic Grass Fun 55287 Rekommenderas 

 01999 Huskomplettering övrigt/03199 
Golvvaror övrigt/08001 
Trädgårdsplattor och marktegel/08099 
Trädgårdsvaror övrigt  

 Nordic Grass Home 35 89523 Rekommenderas  03107 Golvmaterial övrigt  

 Nordic Grass Multisport 24 49782 Accepteras  08099 Trädgårdsvaror övrigt  

 Nordic Rubber EPDM 55284 Accepteras 

 01999 Huskomplettering övrigt/03199 
Golvvaror övrigt/08001 
Trädgårdsplattor och marktegel/08099 
Trädgårdsvaror övrigt  

 Organoid Decorative Coatings 83498 Rekommenderas  03 Inredningsmaterial och Färg  

 ProPlay 85387 Accepteras  012 Skivmaterial  

 Royal Grass EcoSense 55283 Rekommenderas 

 01999 Huskomplettering övrigt/03199 
Golvvaror övrigt/08001 
Trädgårdsplattor och marktegel/08099 
Trädgårdsvaror övrigt  

 Royal Grass EcoUrban 53237 Rekommenderas 

 01999 Huskomplettering övrigt/03199 
Golvvaror övrigt/08001 
Trädgårdsplattor och marktegel/08099 
Trädgårdsvaror övrigt  

 Royal Grass EcoVelvet 55285 Rekommenderas 

 01999 Huskomplettering övrigt/03199 
Golvvaror övrigt/08001 
Trädgårdsplattor och marktegel/08099 
Trädgårdsvaror övrigt  

 Royal Grass Silk 35 87849 Rekommenderas  03107 Golvmaterial övrigt  

 Royal Grass Urban 40 55457 Rekommenderas 

 01999 Huskomplettering övrigt/03199 
Golvvaror övrigt/08001 
Trädgårdsplattor och marktegel/08099 
Trädgårdsvaror övrigt  

Stiliom BAMBU Planteringskärl 47955 Accepteras  11299 Möbler övrigt  

 Double See-Saw 89266 Rekommenderas  08006 Lekutrustning  

 Giant Revolving Disc 89267 Rekommenderas  08006 Lekutrustning  

 MAGNOLIA Staket 47714 Accepteras  11299 Möbler övrigt  

 Mill Wheel of wood 89117 Accepteras  08006 Lekutrustning  

 Mouse Family 89265 Rekommenderas  08006 Lekutrustning  

 Rotating Beam 89115 Accepteras  08006 Lekutrustning  

 
Rutschbanor i rostfritt stål för offentlig 
miljö 54041 Accepteras  08006 Lekutrustning  

 See-Saw 89116 Accepteras  08006 Lekutrustning  
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 SLIDE soffa/bänk 47956 Accepteras  11299 Möbler övrigt  

 Small Carousel 89114 Accepteras  08006 Lekutrustning  

 Swinging Horse 89264 Rekommenderas  08006 Lekutrustning  

 Tractor 89263 Rekommenderas  08006 Lekutrustning  

 Water Flooder 89113 Accepteras  08006 Lekutrustning  

 Water tray with ball shutter 86594 Accepteras  08006 Lekutrustning  

 Water Tray with one seal 89118 Accepteras  08006 Lekutrustning  

Tress Sport och Lek 
AB 

Lars Laj Basic serien 86985 Accepteras  081 Trädgårds- och skogsmaskiner  

 Lars Laj Nature Serien 89074 Accepteras  08006 Lekutrustning  

 Lars Laj Steele 89156 Accepteras  08006 Lekutrustning  

 Tress Stål (Varmförzinkat + Lärkträ) 87493 Accepteras  Ingen uppgift 

 
Tress Stål (Varmförzinkat + 
pulverlackerat) 

86518 Accepteras  08006 Lekutrustning  

 Tress Stål (Varmförzinkat) 86517 Accepteras  08006 Lekutrustning  

Unisport Scandinavia 
AB 

Cherokee 87456 Accepteras  022 Utvändigt beklädnadsvirke  

 DeLuxe 89262 Accepteras  13299 Sport och camping övrigt  

 Eco Grass 45508 Accepteras  08099 Trädgårdsvaror övrigt  

 Ecograss T-Line 45521 Accepteras  08099 Trädgårdsvaror övrigt  

 Elite 45510 Accepteras  08099 Trädgårdsvaror övrigt  

 Fredrik by Royal Grass 89049 Accepteras 
 08099 Trädgårdsvaror övrigt/11221 
Mattor  

 Fun4you 45509 Accepteras 
 08099 Trädgårdsvaror övrigt/11221 
Mattor  

 Konstgräs Lifestyle 48612 Accepteras  08099 Trädgårdsvaror övrigt  

 Landscape 35+ 45519 Accepteras  08099 Trädgårdsvaror övrigt  

 Lifestyle 45511 Accepteras  08099 Trädgårdsvaror övrigt  

 LR 45515 Accepteras  08099 Trädgårdsvaror övrigt  

 Madeleine By Royal Grass 89048 Accepteras 
 08099 Trädgårdsvaror övrigt/11221 
Mattor  

 MP24 45518 Accepteras  08099 Trädgårdsvaror övrigt  

 MP24 by Unisport och Fine 26 45520 Accepteras  08099 Trädgårdsvaror övrigt  

 Refoam 25, 35, 45, 55 57149 Accepteras  01899 Undergolvsystem övrigt  

 San Siro 87454 Accepteras  022 Utvändigt beklädnadsvirke  

 TGX 45 45513 Accepteras  08099 Trädgårdsvaror övrigt  

 Uni Playground-EPDM 89165 Accepteras  13099 Lek och spel övrigt  

 Unilist Sylltätning 89259 Accepteras  01408 Tätningslist  

 Victoria by Royal Grass 89050 Accepteras 
 08099 Trädgårdsvaror övrigt/11221 
Mattor  

Vestre AB 
242/252 900 City papperskorg 70 l vfz 
lack 

87258 Accepteras  06199 Beslag övrigt  

 242/252 901 City papperskorg 70 l vfz 87259 Accepteras  06199 Beslag övrigt  

 City Cykelpollare 57025 Accepteras 
 11299 Möbler övrigt/23103 Pisk-, 
vädrings-, tork-, cykelställ och 
skrapgaller  

 Urban cykelpollare 47712 Accepteras 
 11299 Möbler övrigt/23103 Pisk-, 
vädrings-, tork-, cykelställ och 
skrapgaller  

 Opera möbelgrupp 56637 Accepteras  11299 Möbler övrigt  

(Byggvarubedömningen 2016a) 
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BILAGA 5 – FRÅGEFORMULÄR TILL LEVERANTÖRER 
Hej 

Jag skriver ett examensarbete inom masterprogrammet Miljö- och hälsoskydd på Stockholms 

universitet på uppdrag av Stockholm stad i ett samarbete mellan Kemikaliecentrum, 

Exploateringskontoret och Trafikkontoret. Syftet är att miljöbedöma lekplatsmaterial (möbler, 

utrustning, markbeläggning etc.) avseende hållbarhet, kemikalieinnehåll och hur olika regler 

för tillgänglighet, säkerhet samt miljö skall ställas mot varandra. 

. 

Nu vänder jag mig till er som leverantörer till Stockholm stads olika förvaltningar direkt, eller 

indirekt via ramavtalsentreprenörer med ett antal frågor gällande ert miljöarbete och er 

inställning till miljöbedömningssystem för bygg- och anläggningsvaror. Er medverkan är 

mycket värdefull. Stort tack för ert deltagande! 

Johanna Pierre 

Stockholms Universitet 

072-530 98 98  

1. Arbetar ert företag aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågor?

 Ja 

 Sådär 

 Nej 

2. Använder ni er av något miljöledningssystem som exempelvis ISO-standarder,

Miljörapporten, EMAS etc? Om ja, vilket/vilka? 

Kommentar 

3. Arbetar ni aktivt med att minska miljö- och hälsofarliga kemikalier i era produkter? Om ja ,

hur? 

Kommentar 

4. Hur utvärderar ni er leverantörskedja avseende kemikalieinnehåll i produkterna?

5. Har ni någon personal alt. konsult med expertkunskaper avseende miljö/ kemikalier som

arbetar med dessa frågor på företaget? 

 Ja 

 Nej 



98 
 

Kommentar 

 
6. Om svaret är nej på föregående fråga, vad är orsakerna till det tror du? 

 
7. Använder ni er av något miljöbedömningssystem för byggmaterial (Sunda Hus, 

Byggvarubedömningen, BASTA etc.)? Om ja, vilket?  

 
8. Om svaret är nej på föregående fråga, vad är orsakerna till det tror du? 

 
9. Använder ni er av något certifieringssystem för era produkter? (Exempelvis Svanen, EU 

Eco label, CE-märkning, annat)? ) Om ja, vilket/vilka?  

 
10. Om svaret är nej på föregående fråga, vad är orsakerna till det tror du? 

11. Arbetar ert företag med livscykelanalyser (LCA) av era produkter? Om ja hur?  

 
12. Om svaret är nej på föregående fråga, vad är orsakerna till det tror du? 
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BILAGA 6 – INTERVJUGUIDE PROJEKTLEDARE/LANDSKAPSARKITEKTER 

1.a) Arbetar du efter några specifika styrdokument, policys vid anläggning av lekplatser i 

Stockholm stad? 

1. b) Vilka är dessa? 

2. a) Upplever du att tillräcklig kompetens avseende miljö-/hälsoaspekter i relation till 

anläggning av lekplats finns tillgängliga hos er? 

2.b) Om negativt svar, Hur skulle det kunna förbättras anser du? 

3. Är det någon aspekt som lyfts fram som särskilt viktig i ert/stadens arbete med lekplatser?

4.a) Vilka aspekter måste du ta hänsyn till vid anläggning av fallskydd på lekplatser? 

4.b) Upplever du att det förekommer intressekonflikter mellan dessa aspekter? 

5. Ska alla lekredskap vara tillgängliga (i relation till markunderlag) för barn/vuxna med

funktionshinder på lekplatsen eller ska ett visst antal vara tillgänglighetsanpassade? 

6. Rekommenderas gummiasfalt/plattor i samband med tillgänglighetsanpassning vid

anläggning/upprustning av lekparker? 

7. Har du några övriga kommentarer avseende val av material och gestaltning av lekplats i

relation till vad vi talat om under intervjun? 
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BILAGA 7 – LATHUND TILL MARKBELÄGGNINGSMATERIAL LEKPLATS 

 
Referenser: Canada Safe Kids 2005:3; CPSC 2015:10; Falk et al. 2000:8,10,17; Marbit/Naturlek 2016; Melcourt 2008:1-4 ;  NCA 2013:26;  Seaver 

2015:36; Shackell et al. 2008:84-87 ; SISAB 2013: 1-2 ; Stockholms stad 2015a:3-4; Trafikkontoret 2008:61; Zamani 2016:182; Wilhelm 2016 

 

 

 




