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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund och problembeskrivning 
Konstgräsplaner för fotboll medför en kapacitetshöjning i antal användningstimmar 
jämfört med naturgräs då konstgräset klarar ett högre slitage. Färre anläggningar kan 
därför tillgodose fler utövare. Fotbollsplaner med konstgräs, grus och gräs kan, på 
samma sätt som för andra typer av byggnationer studeras utifrån olika miljöperspektiv. 
Hänsyn till frågor som resurser, gifter, klimat och energi är alla aspekter som är viktiga 
för miljöprestandan i samhällsbyggandet. För studier av konstgräsplaner har fokus 
främst legat på miljöaspekter kring innehåll av ämnen i konstgräsmaterial. 
Konstruktionsmaterial till konstgräsplaner så som konstgräsmatta, granulat (kallas i 
denna rapport för fyllmaterial då alla sorter inte är granulerade material), stötdämpande 
pad, färger, dräneringsrör och andra material kan innehålla miljömässigt oönskade 
ämnen (Magnusson, 2016; Nilsson et al. 2008). Fyllmaterial till konstgräsplaner som 
har till uppgift att bl.a. ge ett mjukt underlag att spela på, kan vara tillverkade av olika 
typer av material så som gummi, plast, kork eller andra material av olika ursprung. Det 
är främst miljöaspekter kring fyllmaterialens kemiska innehåll och potentiell utlakning 
till vatten som har studerats. Det är främst potentiell utlakning från fyllmaterial av 
däckmaterial, så kallat SBR, som har studerats bl.a. på grund av innehåll och utlakning 
av zink (Nilsson et al. 2008; Lim & Walker 2009; Vidair et al 2007; Birkholz et al. 
2003). Andra fyllmaterial har studerats i mycket mindre omfattning. Studier av andra 
fyllmaterial så som nyproducerade plast- och gummimaterial, så kallat TPE och EPDM 
samt återvunnen gummi från kablar och andra produkter än däck, så kallat R-EPDM, 
visar att ämnen som är oönskade ur miljösynpunkt också kan emitteras från dessa 
(Magnusson 2016; Nilsson et al., 2008).  

Det finns få studier som baseras på kontrollerade mätningar av vatten som rinner från 
konstgräsplaner men dessa visar sammantaget på liten miljörisk (Kolitzus 2006; Lim & 
Walker 2009; Lithner 2016; Moretto 2007). Dessa studier är främst fokuserade på 
användning av fyllmaterial av SBR. Dessutom finns lite kunskap om hur vatten med 
eventuella föroreningar rör sig i marken under en konstgräsplan innan det når 
dräneringsbrunn eller grundvatten. Utifrån denna bakgrund ses att det behövs verifiering 
av tidigare studiers resultat och att olika typer av fyllmaterial bör inkluderas så att 
jämförelser av dessa kan göras. 

Utifrån denna bakgrund har följande studie genomförts inom Optimassprogrammet där 
bl.a. miljöaspekter från byggande och användning av konstruktionsmaterial studeras. 
Stockholms och Sundbybergs Idrotts- och fritidsförvaltningar har upplåtit 
konstgräsplaner till studierna.  

Studien syftade till att analysera kvalitén på vatten som rinner från konstgräsplaner med 
olika fyllmaterial (granulat). Målet var att jämföra och bedöma omgivningspåverkan 
från konstgräsplanens fyllmaterial utifrån utlakade ämnen till dräneringsvatten. Studien 
behandlar inte miljöprestanda från de andra materialen i konstgräsplanerna. 
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Metod och genomförande 
Metoden bestod av kemisk analys av dräneringsvatten med avseende på primärt 
metaller och organiska ämnen. Dessutom kvantifierades vattenflöden över 
konstgräsplanerna och den potentiella mängden partiklar från fyllmaterial som 
transporteras genom konstgräsplanen och överbyggnaden till dräneringen. I samband 
med byggnation av två nya konstgräsplaner med två olika fyllmaterial SBR och EPDM 
installerades provtagningsutrustning som möjliggör provtagning av vatten. 

Konstgräsplanen med SBR byggdes på en befintlig grusplan utan pad samt med endast 
dränering under mark längs sidorna av planen som ansluter till en brunn. 
Konstgräsplanen med EPDM byggdes på befintligt grusplan med pad av EPDM. 
Dränering lades under hela konstgräsplanen och hade en anslutningspunkt till 
dagvattenbrunn samt att asfalterade ytor anlades runt planen. Sidodräneringen var av 
typen markränna placerad en bit in under konstgräsets ytterkant. SBR fyllmaterialet var 
en blandning av äldre och nyare material och hade använts på en annan konstgräsplan 
tidigare medan EPDM fyllmaterialet var nytt. Resultaten bör därför ses som 
representativa för långtidsegenskaper hos konstgräsplanen med SBR och egenskaper 
första tiden för konstgräsplanen med EPDM fyllmaterial.  

Provtagningsutrustningen som installerades vid båda konstgräsplanerna var av typen 
lysimetrar som är behållare där vatten som dränerar genom konstgräsplanen och genom 
överbyggnaden samlats upp innan det når dräneringsrören. Lysimetrarna provtogs under 
1 års tid samt att några stickprov togs på stillastående vatten i dräneringsbrunnar. Inget 
vatten flödade till brunnarna vid provtagningstillfällena. Provtaget vatten analyserades 
kemiskt med avseende på tungmetaller samt organiska ämnen så som polyaromatiska 
kolväten (PAH:er) och mellanflyktiga organiska ämnen (S-VOC).  

En kvantifiering av vattenflöden genomfördes, baserat på mängden uppsamlat vatten i 
lysimetrar och beräkning av de ingående materialens förmåga att hålla vatten.  

Utifrån halter av ämnen i provtaget vatten bedömdes spridningen av mikropartiklar från 
fyllmaterial genom konstgräsmattan och överbyggnaden till dräneringsvatten. Ett 
extremvärde för potentiellt massflöde av mikropartiklar som härstammar från 
fyllmaterialet kvantifierades. Endast en kvantifiering för SBR fyllmaterialet 
genomfördes. Kvantifieringen baserades på att den totala massan SBR partiklar i vatten 
inte kan överstiga mängden partikelbundet zink som återfunnits i vatten. SBR material 
har känd halt av zinkinnehåll och zink användes därför som en markör för att kvantifiera 
ett maximalt (extremt) värde för massflödet av mikropartiklar från SBR. Det är viktigt 
att poängtera att mängden partiklar av SBR i vatten kan vara noll även om zink 
detekteras i vattnet i löst eller partikelbunden form. För EPDM har ingen kvantifiering 
av partiklar genomförts då en motsvarande markör för det specifika EPDM 
fyllmaterialet inte var känd. Metoden ger inte svar på antal partiklar i vatten. 

Resultat  
Resultaten efter ett års uppföljning visar att halter av undersökta metaller och organiska 
ämnen i vatten som dränerar genom konstgräsplanens överbyggnad var under riktvärden 
för utsläpp till dagvatten, där det finns riktvärden. Utifrån de undersökta ämnena var 
fyllmaterialets påverkan på dränerat vatten liten och skillnaderna mellan 
konstgräsplanerna liten. Resultaten ligger i linje med tidigare franska och schweiziska 
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lysimeterstudier (Kolitzus, 2006; Moretto, 2007). En presentation av medianvärden för 
metallhalter som uppmätts i denna studie i dräneringsvattnet och brunn ges i figuren 
nedan.  

 
Värden i figuren är uppmätta halter i procent av förslag på riktvärde för utsläpp till 
dagvatten från Stockholms läns landsting (2009) och riktvärden för dagvatten i 
Göteborgs stad (2013). Resultaten visade också att andra ämnen än vad som påträffades 
i lysimetrar kan påträffas i dräneringsbrunnen. Asfaltsytor, geotextil, 
dräneringsledningar och andra övriga material som används i konstgräsplaner och i 
många andra byggsammanhang kan emittera bl.a. organiska ämnen som kan detekteras i 
dräneringsbrunnen. 

För att bättre kunna relatera till halterna av metaller i dräneringsvattnet gjordes en 
jämförelse med dagvatten från annan byggnation och verksamhet. Halterna av metaller 
som förväntas laka ut från fyllmaterialen i konstgräsplanerna var lägre än vad som 
uppskattas återfinnas i dagvatten från parkmiljöer som inkluderar gångvägar och från 
lågt trafikerade vägar (Stormtac 2017).  

De totala S-VOC halterna som uppmättes i lysimetrarna var mycket låga jämfört med 
vad som uppmäts i lakvatten från fyllmaterial i lab. Endast en bråkdel av de totala S-
VOC halterna uppmätta i fält i lysimetrarna kan härstamma från konstgräs, pad eller 
fyllmaterial. Baserat på tidigare miljöriskbedömning av fyllmaterial och halten av S-
VOC ämnen bedömdes därför dessa innebära en liten miljörisk.  

Vidare var den sammantagna potentiella massan av partiklar från fyllmaterial i 
undersökt dräneringsvatten som tränger genom överbyggnaden liten i förhållande till 
mängden fyllmaterial som kan tänkas spridas på ytor runt konstgräsplanen. Det 
beräknade maximala årliga massflödet av fyllmaterial genom konstgräsplan och genom 
överbyggnaden till dräneringen var 0.7 kg fyllmaterial. Antal faktiska partiklar har inte 
analyserats. Andra spridningsvägar undersöktes inte, t.ex. via ytavrinning på 
konstgräsplanen. 
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Mätning av vattenmängder och beräkning av vattenhållning för de olika materialen visar 
att en konstgräsplan har en god lagringskapacitet och retentionsförmåga för vatten. Det 
ligger i linje med studier på området som visar att andelen nederbörd som når 
dräneringsbrunnarna i konstgräsplaner kan vara låg, mellan 1- 34 % av total nederbörd 
(Fleming et al., 2016). Det krävs mer omfattande nederbörd eller täta regn för att 
generera ett flöde som går vertikalt genom överbyggnaden till dränering eller på ytan av 
överbyggnaden till sidodränering. Sannolikt kommer vatten som eventuellt ytavrinner 
på överbyggnaden innehålla högre halter av ämnen och partiklar jämfört med vattnet 
som dränerar genom överbyggnaden. Hur fördelningen av dessa vattenflöden ser ut bör 
skilja beroende på genomsläppligheten av vatten i överbyggnadens material. Vid 
kraftigare regn är det möjligt att eventuell ytavrinning ökar. Även andra osäkerheter 
diskuterades i rapporten. 

Stickprov av stillastående vatten i dräneringsbrunn visar på att sammansättningen av 
ämnen i vattnet skiljer sig från vad som påträffats i lysimetrar. Vissa ämnen härstammar 
från fyllmaterial, konstgräs, och pad medan andra ämnen kan härstamma från 
dräneringsrör, asfalt, geotextil mm. Partiklar av material som ansamlats i 
dräneringsbrunnen kan också laka ut ämnen till brunnsvattnet. Sammantaget gör detta 
att analyser av stickprover av vatten direkt från dräneringsbrunn måste tolkas med 
försiktighet. Figuren nedan visar vattenflöden och röd ring markerar vilket vatten som 
primärt analyserats. Vattnet som dränerat genom överbyggnaden och som fångats i 
lysimetrarna bedöms ha godkänd kvalitet och illustreras därför med gröna pilar. Vatten 
som eventuellt ytavrinner har inte undersökts primärt. Detta vatten illustreras därför 
med gul pil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provtagningar på konstgräsplanernas dräneringsvatten kommer fortsätta under 
ytterligare 1 år. 

Slutsats 

Till grundvatten 

 Dagvatten  Dräneringsrör 
Brunn 

Konstgräsmatta 

Avdunstning Nederbörd 

Asfalt, mm 

Nederbörd 

Vattenflöden samt bedömning av omgivningspåverkan för studerade 
konstgräsplaner 

Röd ring markerar vilket vatten som primärt analyserats. Gröna pilar illustrerar vatten 
av godkänd kvalitet. Vatten som eventuellt ytavrinner har inte undersökts primärt och 
illustreras därför med gula pilar. 

Till dränering 
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Utifrån ett års provtagning och analys av vatten från lysimetrar i två konstgräsplaner 
med SBR respektive EPDM fyllmaterial är slutsatserna följande: 

• Utlakade ämnen från fyllmaterialen som dränerat genom överbyggnaden och 
som kan transporteras vidare till grundvatten eller till dagvatten bedöms ha liten 
omgivningspåverkan. 
 

• Det gick inte att identifiera några tydliga skillnader mellan konstgräsplanerna 
med avseende på ämnen som påträffas i dränerat vatten. 
 

• Halter av metaller i dräneringsvattnet från konstgräsplanerna var lägre än vad 
som förväntas påträffas i dagvatten från parkmiljöer med gångvägar och lågt 
trafikerade vägar. 
 

• Flödet av vatten till dräneringen utgör en mindre andel av nederbörden som 
faller på konstgräsplanerna. 
 

• Massflödet av mikropartiklar från fyllmaterial vertikalt till dräneringen bedöms 
vara litet. Det faktiska antalet partiklar och andra spridningsvägar har inte 
undersökts. 
 

• Analyser av vatten från stickprov direkt från dräneringsbrunn måste tolkas med 
försiktighet då det inte behöver representera halter för det totala vattenflödet 
över konstgräsplanen.
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1.  INLEDNING 

1.1. Bakgrund och problemställning 
 

Konstgräsplaner för fotboll medför en kapacitetshöjning i antal användningstimmar 
jämfört med naturgräs då konstgräset klarar ett högre slitage. Färre anläggningar kan 
därför tillgodose fler utövare. Fotbollsplaner med konstgräs, grus och gräs kan, på 
samma sätt som för andra typer av byggnationer, studeras utifrån olika miljöperspektiv. 
Resurser, gifter, klimat och energi är alla aspekter som är viktiga för miljöprestandan i 
byggandet. För studier av konstgräsplaner har fokus främst legat på miljöaspekter kring 
innehåll av ämnen i konstgräsmaterial. Konstruktionsmaterial till konstgräsplaner så 
som konstgräsmatta, granulat (kallas i denna rapport för fyllmaterial då alla sorter inte 
är granulerade material), pad, färger, dräneringsrör och andra material kan innehålla 
miljömässigt oönskade ämnen (Magnusson, 2016; Nilsson et al. 2008). Fyllmaterial till 
konstgräsplaner kan vara tillverkade av olika typer av material så som gummi, plast, 
kork eller andra material av olika ursprung. Det är främst miljöaspekter kring 
fyllmaterialens innehåll och potentiell utlakning av ämnen till vatten som har studerats. 
Det är främst potentiell utlakning från fyllmaterial av däckmaterial, så kallat SBR, som 
har studerats bl.a. på grund av innehåll och utlakning av zink (Nilsson et al. 2008; Lim 
& Walker 2009; Vidair et al 2007; Birkholz et al. 2003). Andra fyllmaterial har 
studerats i mycket mindre omfattning. Studier av andra fyllmaterial så som 
nyproducerade plast- och gummimaterial, så kallat TPE och EPDM samt återvunnen 
gummi från kablar och andra produkter än däck, så kallat R-EPDM, visar att ämnen 
som är oönskade ur miljösynpunkt också kan emitteras från dessa (Magnusson 2016; 
Nilsson et al., 2008). Det finns få studier som baseras på kontrollerade mätningar av 
vatten som rinner från konstgräsplaner men dessa visar sammantaget på liten miljörisk 
(Kolitzus 2006; Lim & Walker 2009; Lithner 2016; Moretto 2007). Dessa studier är 
främst fokuserade på användning av fyllmaterial av SBR. Utifrån denna bakgrund ses 
att det behövs verifiering av tidigare studiers resultat och att olika typer av fyllmaterial 
bör inkluderas så att jämförelser och bedömning av dessa sker på lika premisser.  

1.2. Syfte och mål 
Studien syftade till att analysera vattenkvalitet från konstgräsplaner med olika 
fyllmaterial (granulat). Målet var att jämföra och bedöma omgivningspåverkan från 
konstgräsplanens fyllmaterial utifrån utlakade ämnen till dräneringsvatten. Studien 
behandlar inte miljöprestanda från de andra materialen i konstgräsplanerna  
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2.  METODIK 

2.1. Miljöperspektiv på byggmaterial och byggande 
Roth & Eklund (2003) presenterar att miljöpåverkan från byggande och 
konstruktionsmaterial kan studeras från olika perspektiv. Studier kan göras på olika 
systemnivåer så som studier på enskilda byggmaterial, på hela konstruktioner, ur ett 
livscykelperspektiv och för olika tidsfönster för byggnaden eller materialet. Roth & 
Eklund presenterar fyra systemnivåer och har vidareutvecklats av Magnusson (2016) i 
Figur 1 för att analysera miljöpåverkan från konstgräsplaner: 

 

1) Materialnivå, materialets egenskaper i sig självt och i olika medium. Exempelvis 
innehåll av ämnen och emissioner av ämnen till omgivande medium så som 
vatten. 

2) Omgivningen lokalt och påverkan på denna. Exempelvis emissioner till vatten 
från konstruktionens material i sin helhet, under användning.  

3) Byggfasen, från användning av naturresurser för produktion av material till 
byggande och färdigställande av konstgräsplan. Exempelvis CO2 emissioner 
eller energianvändning ur ett livscykelperspektiv.  

4) Material – och energiflöden som delas mellan konstruktionens livscykel och 
andra tekniska processer. Miljöpåverkan från sammanhängande industriella 
processer. 

 
Figur 1. Nivåer av miljösystemanalys i byggande. Modifierad från Roth & Eklund 
(2003) och publicerad av Magnusson (2016). Röd ring markerar studerad systemnivå. 
Denna studie omfattade systemnivå 2, där fokus är omgivningspåverkan från 
konstgräsplaners fyllmaterial med avseende på utlakade ämnen till vatten under 
användningsfasen. Systemnivån är markerad med röd ring i Figur 1. 
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2.2. Kemiska analyser 
Metodiken bestod av en kemisk analys av dräneringsvatten uppsamlat i lysimetrar och i 
dräneringsbrunn med avseende på primärt metaller och organiska ämnen samt en 
kvantifiering av potentiell mängd (massa) partiklar i dräneringsvatten från fyllmaterial 
över tid. Metaller har analyserats med avseende på filtrerat och syrauppslutet för att 
både undersöka vad som emitteras i löst form och partikelbundet. Nedan ses 
analyserade ämnen: 

• Metaller 
• S-VOC screening (Mellanflyktiga organiska ämnen) 
• PAH16, fenoler, klorfenoler ftalater, destillerbara fenoler, alkylerade fenoler, 

PCB7, klorbensen 
• DOC 

 

2.3. Genomförande 

2.3.1. Val av mätpunkter i konstgräsplaner 
Det vattenflöde som ansågs vara av störst intresse och som primärt studerades, var 
vatten som infiltrerar genom konstgräsplanen och som letar sig vidare till dräneringen 
eller ner i marken under konstgräsplanen. I Figur 2 ges en illustration över hur vattnet 
principiellt kan röra sig i konstgräsplanen.  

 
Figur 2. Principskiss av vattenflöden i en konstgräsplan. Röd ruta markerar vilket 
vatten som samlas i lysimetrar och som analyseras. 

Nederbörd 
Avdunstning 
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Dräneringssystem, 
rör, rörgravsgrus, 
ev. geotextil, samt 

brunnar Infiltration  
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För att möjliggöra provtagningen i mätpunkten användes lysimetrar. Lysimetrar är 
behållare som samlar upp vatten och som sedan kan tömmas via en tillhörande slang. 
Mätpunkterna var ca 3 meter in på konstgräsmattan från sidlinjen och ca 0,5 meter 
under själva konstgräsmattan. Placeringen valdes för att fånga vatten som rinner till 
grundvatten eller via dräneringen till dagvatten och minska risken för kontamination av 
vatten från andra material än de som är placerade ovanför lysimetern. Möjlig 
kontamination kan annars vara t.ex. dräneringsrör, dräneringsbrunnens material och 
asfaltsytor kring konstgräsplanen. Djupet valdes så att dräneringsrören låg lägre i 
höjdled än lysimetern vilket förhindrar att grundvatten rinner till lysimetern. En djupare 
placering minskar risken att lysimetern tar skada av packning i samband med 
färdigställande av konstgräsplanernas överbyggnader. 

Figur 3 visar färdigbyggda lysimetrar. Behållaren är tillverkad i plast och innehåller 
naturgrus och sand i olika fraktioner med ett lager av materialseparerande nålfiltad 
geotextil. Materialvalen är gjorda för att ge hög genomsläpplighet av vatten samtidigt 
som den tillhörande slangen inte får sätta igen av finkornig sand. En slang av typen 
polyamidslang placeras i behållaren och fixeras på behållarens utsida med tejp så att 
vatten kan sugas ut vid provtagning. I Figur 4 har lysimetrarna placerats ut. En svag 
lutning av lysimetrarna säkerställer att slangen kan suga upp allt vatten från botten av 
lysimetrarna. 

 
Figur 3. Färdigbyggda lysimetrar redo för installation. 
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Figur 4. Lysimetrar utplacerade i överbyggnaden ca 0,5 meter under läget för själva 
konstgräsmattan och i höjd med dräneringsrör. 
 

2.3.2. Val av konstgräsplaner 
När två konstgräsplaner beställdes och upphandlades av Stockholms idrotts- och 
fastighetsförvaltning samt Sundbybergs fritidsförvaltning så planerades för att installera 
lysimetrar i dessa konstgräsplaner. Lysimetrar installerades hösten 2015 i samband med 
att byggnationerna var igång. 

Sex lysimetrar installerades i Rissne konstgräsplan i Sundbyberg. Konstgräsplanen 
byggdes på en befintlig grusplan och med en enklare form av sidodränering.  

Överbyggnaden bestod av ett nedre lager av siltigt material följt av ett övre lager av 100 
mm bergkross. Se Bilaga 1 för mer information om installation av lysimeter. Ingen pad 
installerades. Fyllmaterialet var av SBR. Fyllmaterialet hade tidigare använts på en 
annan konstgräsplan och entreprenören valde att återvinna detta till konstgräsplanen i 
Rissne. Åldern på fyllmaterialet var blandat på grund av tidigare påfyllnader. En större 
andel av materialet var från 2008 med mindre andelar från 2013 och 2015. Gropar för 
lysimetrarna grävdes ur. Lysimetrar installerades och täcktes med ca 250 mm bergkross 
(0-16 mm), 100 mm bergkross (0-50 mm) samt 20 mm avjämningslager (0-16 mm). 

Fyra lysimetrar installerades i Rågsved konstgräsplan i Stockholm. Konstgräsplanen 
byggdes på en ny överbyggnad av bergkross med dränering under hela konstgräsplanen. 
Fyllmaterialet var EPDM. En pad av EPDM installerades under konstgräset. Se Bilaga 1 
för mer information om installation av lysimeter. Överbyggnaden i Rågsved bestod av 
350 mm bergkrosslager (0-16 mm) samt 20 mm avjämningslager (0-8 mm). Gropar för 
lysimetrarna grävdes ur. Lysimetrarna installerades. Ovanför lysimetern lades 
motsvarande material. 
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2.3.3. Provtagning av vatten och kemisk analys 
Provtagning av vatten skedde under perioden december 2015 - november 2016 (Se 
Bilaga 2 för mer information om provpunkter). Vid provtagning noterades volymen 
vatten som var möjlig att pumpa ut från lysimetrarna. Vatten som provtogs från de 
installerade lysimetrarna analyserades med avseende ämnen presenterade i Tabell 1. En 
lista över analysmetoderna finns i Bilaga 2. 

Tabell 1. Ämnen som analyserats i vatten från lysimeter  
Ämnesgrupp  
Metaller Filtrerat 

Uppslutet 
Mellanflyktiga organiska ämnen, S-VOC screening Icke dekanterat 
PAH16, fenoler, klorfenoler ftalater, destillerbara fenoler, 
alkylerade fenoler, PCB7, PAH16, klorbensen, 

Icke dekanterat 

DOC Filtrerat 
 

Mängden insamlat vatten styrde vilka av de prioriterade kemiska analyserna som var 
möjliga. Olika kemiska analyser kräver olika mängd insamlat vatten. Provtagning 
genomfördes också på lysimetrar som inte hade installerats för att undersöka risken för 
kontaminering av lysimetervatten från dess material. Kontamination studerades genom 
att analysera och jämföra innehåll och halter av ämnen i ingående och utgående 
lysimetervatten. En beskrivning av undersökning av kontaminering ges i Bilaga 3. 

2.3.4. Jämförelser med riktvärden och informationssökning om detekterade ämnen 
Detekterade ämnen och dess halter jämfördes med riktvärden för utsläpp till dagvatten 
för att identifiera eventuella förhöjda halter. Riktvärden för dagvattenutsläpp är satta på 
en nivå så att om föroreningshalterna i vattnet som avses släppas ut underskrider 
föreslagna riktvärden, bör normalt inte utsläppet medföra några risker eller skador på 
det biologiska livet (Göteborgs Miljöförvaltning 2013). 

Detekterade S-VOC söktes i databasen för klassificering- och märkningsregistret för 
ämnen som ECHA tillhandahåller (ECHA 2017) samt från tidigare studier på området. 

2.3.5. Kvantifiering av vattenflöden och massflöden av partiklar från fyllmaterial 
En kvantifiering av vattenflödet över konstgräsplanerna genomfördes, baserat på 
mängden uppsamlat vatten i lysimetrar och beräkning av de ingående materialens 
förmåga att hålla vatten. Se Bilaga 4 för kvantifiering av vattenflöden. 

Zink och dess uppmätta halt i lysimetervatten i SBR planen användes som markör för 
att kvantifiera den maximala spridningen av partiklar av fyllmaterial av typen SBR till 
dränerat vatten. SBR materialets innehåll av zink är känd och kan därför användas som 
markör. Det är dock viktigt att påpeka att zink kan förekomma i både löst och 
partikelbunden form i vatten samtidigt som antalet partiklar av SBR är noll. En 
motsvarande beräkning för partiklar av EPDM var inte möjlig då ingen markör var känd 
för det specifika fyllmaterialet. Se Bilaga 5 för beräkningar. 
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3.  RESULTAT OCH DISKUSSION 

3.1. Rissne konstgräsplan med SBR som fyllmaterial 

3.1.1. Provtagning 
Provtagning av vatten från lysimetrar genomfördes vid fem tillfällen och 
stickprovtagning från dräneringsbrunn genomfördes två gånger. Resultat från 
analyserna är sammanställda i Tabell 2. Provpunkten anger vilket vatten som 
analyserats. Tabell 2 visar att det 200 dagar efter installation endast fanns vatten i en av 
lysimetrarna i Rissne. Efter denna period var nederbörden något högre och efter 330 
dagar fanns det vatten i alla lysimetrar. I Tabell 2 presenteras resultat för halter av 
metaller, S-VOC och andra undersökta ämnen. 

3.1.2. Metaller 
Från provtagning i sex lysimetrar samt dräneringsbrunn i Rissne har ett flertal metaller 
detekterats. Detekterbara metaller var arsenik, barium, bly, kadmium, kobolt, koppar, 
molybden, nickel, selen, vanadin, och zink. Av dessa låg arsenik, bly, koppar, och zink 
under riktvärden för utsläpp till dagvatten. Av metallerna låg kadmium och nickel över 
riktvärden för utsläpp till dagvatten vid ett tillfälle. Detta var vid första provtillfället av 
vatten från lysimetrarna. Sannolikheten är hög att dessa metaller detekterats pga. av 
kontaminering från lysimeterutrustningen. Kadmium och nickel har inte förekommit i 
detekterbara halter i lakvatten från SBR i tidigare studier (Lim & Walker 2009). 
Kontaminering presenteras i Tabell 2. Undersökning av kontamineringsrisken visade att 
kadmium och nickel lakar ut från mätutrustningen. Dessutom visar tidigare provtagning 
från dränbrunn låga halter. Senare provtagningar  från lysimetrarna visar att halten 
kadmium och nickel klingade av. Dessa halter blev lägre och ligger under riktvärden för 
utsläpp till dagvatten vid de andra provtillfällena. Detta är sannolikt effekten av att 
lysimetrarna har sköljts ur genom att de tömts i samband med provtagning och sedan 
fyllts på med regnvatten om vartannat. Metallerna Antimon och kvicksilver var inte 
detekterbara. Vid stickprov i dräneringsbrunn detekterades relativt låga eller likvärdiga 
halter av metaller. 

3.1.3. S-VOC  
För S-VOC ämnen detekterades tre ämnen, varav två med stor sannolikhet påträffats till 
följd av kontamination från lysimeterutrustningen. Den totala halten S-VOC var 1403 
μg/l. Ämnet Benzenesulfonamide, N-butyl- finns detekterat i hög halt (1400 μg/l) i 
förhållande till övriga detekterade ämnen. Kontamination från lysimetern är med 
mycket hög sannolikhet orsaken till att ämnet påträffats då det även påträffats i hög halt 
(1450 μg/l) från referensprover av lysimetern. Benzenesulfonamide, N-butyl-  är en 
additiv som används i specifikt nylon och i produkter som behållare och hårdplast 
(Simoneau et al. 2012; Chemical Book, 2016). Geotextilen är tillverkad av nylon och är 
troligtvis en komponent i lysimetern som kontaminerat provet. Ämnet 1,3-
Cyclohexanedione, 4,6-di-t-butyl- detekterades från lysimeterprovet i halten 2,4 μg/l . 
Ämnet påträffades inte i referensprov från lysimetern men detekterades i lysimeter från 
konstgräsplanen i Rågsved. Det är möjligt att något av de andra materialen i båda 
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konstgräsplanerna lakar ut ämnet. En ytterligare provtagning från lysimetrarna skulle 
kunna svara på om ämnet klingar av och därför kan härledas till lysimetrarna. Ämnet 5-
Sec-butylpyrogallol detekterades i halten 0,8 μg/l. Detta ämne kunde inte påvisas från 
referensprov av lysimetrarna. Ämnet kunde inte hittas i CL databasen som tillhandahålls 
av ECHA (2017). 

Sammantaget visar resultaten för S-VOC ämnen att endast, om möjligt, låga halter från 
konstgräsplanen går att detektera i lysimetrarna, men det finns inte någon tydlig 
koppling mellan fyllmaterialet och de identifierade S-VOC ämnena. 

Ingen provtagning för S-VOC analys av vatten i dräneringsbrunnen var möjlig då 
brunnen var tom vid tillfället. 

3.1.4. Övriga studerade ämnen 
Detekterbara PAH:er var naftalen vid första provtagning av lysimetrar. Vid 
nästkommande provtagning låg koncentrationen under detektionsgränsen men kunde 
detekteras i en tredje provtagning. Ämnet kan härstamma från SBR fyllmaterialet då det 
detekterats i lakvatten från SBR (Plesser & Lund 2004). Övriga PAH:er var icke 
detekterbara. Detsamma gällde för PCB7, ftalater, klorbensenser, klorfenoler, fenoler 
och alkylerade fenoler. Detekterbart var destillerbara fenoler och DOC. Sannolikheten 
är stor att destillerbara fenoler och DOC detekterades delvis pga. kontaminering från 
lysimetern då de kan emitteras från lysimetern. En ytterligare provtagning visade att 
halten destillerbara fenoler minskat något. Ännu ett provtillfälle skulle kunna påvisa om 
halterna klingar av.  
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Tabell 2. Rissne Konstgräsplan (SBR). Provtagning av 6 lysimetrar,  stickprov i 
dräneringsbrunn och referensprov. Analys med avseende på koncentration i (μg/l ) av 
metaller. PAH, fenoler, DOC och S-VOC- ämnen. Ej analyserade ämnen markeras med 
”-”. Rödmarkerat anger att gränsvärde överskridits. 
Provtagning, antal 
dagar efter installation 
2015-10-01 

63 200 329 336 395 395 Riktvärde 
,dagvatte
n 

Konta-
minering 

Provpunkt: Drän-
brunn Lys. 6 Lys. 3-6 Lys. 4 

Lys. 5 Drä
nbru
nn 

 Extern lys. 

Tomma lysimetrar: Alla Lys 1-
5 

Ingen Ingen Lys 1-
4, och 
6 

Drä
nbru
nn 
tom 

  

Antimon, (filtrerat)  
Antimon, (uppslutet): 

< 1.0 
- 

< 1.0 
- 

<1.0  
< 1.0  

< 2.0 
- 

< 1.0 
< 1.0 

- 
- 

 < 1.0 
< 0.001 

Arsenik (filtrerat): 
Arsenik (uppslutet): 

0.37 
- 

1.0 
- 

1.0 
0.91 

1.6 
- 

0.73 
1.00 

- 
- 

15 (A) 0.37 
0.72 

Barium (filtrerat)  
Barium (Uppslutet) 

3.9 
- 

29 
- 

31 
33 

33 
- 

25 
28 

- 
- 

 2,2 
< 20 

Bly (filtrerat): 
Bly (uppslutet): 

0.14 
- 

0.31 
- 

 < 0.050  
< 0.50  

< 0.10 
- 

0.068 
< 0.50 

- 
- 

10 (B) < 0.050 
< 0.50 

Kadmium (filtrerat): 
Kadmium (uppslutet): 

0.033 
- 

0.61 
- 

0.17 
0.20 

0.11 
- 

0.12 
0.18 

- 
- 

0.4(B) 0.046 
< 0.10 

Kobolt (filtrerat): 
Kobolt (uppslutet): 

- 
- 

14 
- 

0.59  
2.6  

< 0.40 
- 

1.00 
1.9 

- 
- 

 < 0.20 
1.9 

Koppar (filtrerat): 
Koppar (uppslutet): 

10 
- 

11 
- 

7.2 
9.6 

5.4 
- 

6.6 
8.9 

- 
- 

14 (B) -17.2 
-10.7 

Krom (filtrerat): 
Krom (uppslutet): 

<0.20 
- 

< 0.20 
- 

< 0.20 
< 1.0   

< 0.40 
- 

0.29 
< 1.0 

- 
- 

12.5 (B) <0.20 
<1.0 

Kvicksilver (filtrerat) 
Kvicksilver (uppslutet) 

- 
- 

- 
- 

< 0.10  
< 0.10  

- 
- 

< 0.10  
< 0.10 

- 
- 

0.05 (A) < 0.10 
< 0.10 

Molybden, (filtrerat)  
Molybden (uppslutet):  

1.8 
- 

15 
- 

19 
18 

11 
- 

51 
51 

- 
- 

 3.14 
3.9 

Nickel (filtrerat): 
Nickel (uppslutet):  

0.41 
- 

52 
- 

14 
15 

11 
- 

10 
12 

- 
- 

27.5 (B) 7.3 
7.5 

Selen (filtrerat)  
Selen (uppslutet):  

< 0.50 
- 

62 
- 

42 
36 

61 
- 

5.3 
4.6 

- 
- 

 3.6 
3.2 

Vanadin (filtrerat) 
Vanadin (uppslutet) 

- 
- 

0.66 
- 

0.62 
1.0 

0.58 
- 

0.33 
1.1 

- 
- 

 0.22 
1.5 

Zink (filtrerat): 
Zink (uppslutet):  

5.8 
- 

8.5 
- 

2.3 
< 5.0  

5.7 
- 

3.6 
5.6 

- 
- 

52.5 (B) -3.5 
< 5.0 

PAH16  
(icke dekanterat) 

- 
 

0.023
* 

< 
0.020* 

- 
 

0.025
* 

- 
 

2 (C) 0.031 
(Fenantren) 

Summa övriga PAH  
(icke dekanterat) 

- 
 

< 0.30 < 0.30 - 
 

< 0.30 - 
 

 < 0.30 

Destillerbara fenoler 
(fenolindex) 

- 
 

- 
 

9.8  - 
 

7.0 - 
 

 6.9 

DOC  - - 19000 - - -  9600 
S-VOC ämnen         

Benzenesulfonamide, 
N-butyl-  

- - 1400 - - -  1450 

1,3-Cyclohexanedione, 
4,6-di-t-butyl-  

- - 2.4 - - -   

5-Sec-butylpyrogallol  - - 0.8 - - -   
* Naftalen 
A Göteborgs miljöförvaltnings (2013) riktvärde för dagvattenutsläpp. 
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BMedel av Stockholms läns landstings (2009) förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp direkt till mindre sjöar, 
vattendrag och havsvikar och Göteborgs miljöförvaltnings (2013) riktvärde för dagvattenutsläpp. 
 
CNaftalen: MKN-gränsvärdet för årsmedelvärdet för inlandsytvatten (HVMFS, 2013) 
 

3.2. Rågsved konstgräsplan med EPDM som fyllmaterial 

3.2.1. Provtagning 
Provtagning av vatten från lysimetrar genomfördes vid fem tillfällen och stickprov två 
gånger från stillastående vatten i dräneringsbrunn. Resultat från analyserna är 
sammanställda i Tabell 3. Provpunkten anger vilket vatten som analyserats. Tabell 3 
visar att det efter 200 dagar efter installation inte fanns vatten i någon av lysimetrarna i 
Rågsved. Efter 330 dagar fanns det vatten i alla lysimetrar. Förutom att överbyggnaden 
vattenmättas långsamt så har planen i Rågsved en pad som ger ännu ett lager av material 
och som kan tänkas minska infiltrationen ytterligare. I Tabell 3 presenteras resultat för 
halter av metaller, S-VOC och andra undersökta ämnen. 

3.2.2. Metaller 
I lysimetrar har metallerna antimon, bly och krom inte detekterats. Av detekterade 
metaller låg alla under riktvärden för utsläpp till dagvatten. Kadmium och nickel låg på 
samma nivå i halt som för konstgräsplanen i Rissne vid mätning efter en tömning. Vid 
detta tillfälle så låg halten kadmium och nickel på 0,10 och 12 μg/l respektive, vilket är i 
samma koncentration som i Rissne. Precis som för Rissne, så är sannolikheten hög att 
dessa metaller detekterats pga. av kontaminering från lysimeterutrustningen. I 
dräneringsbrunnen detekterades relativt låga halter av metaller vid stickprov. 

3.2.3. S-VOC 
För S-VOC ämnen i lysimetervatten detekterades sju ämnen. Den totala halten S-VOC 
var 1851 μg/l. Några ämnen har med stor sannolikhet påträffats till följd av 
kontamination från lysimetrarna. Ämnet Benzenesulfonamide, N-butyl- finns detekterat 
i hög halt (1800  μg/l) i förhållande till övriga detekterade ämnen. Ämnet 
Benzenesulfonamide, N-(3-chloropropyl)-N-methyl- fanns detekterat i halten 1 μg/l. 
Kontamination från lysimetern är med mycket hög sannolikhet orsaken till att dessa två 
ämnen påträffats då de detekterats i referensprov från lysimetern i motsvarande halt.  

Resterande ämnen är 5 stycken. Detekterade ämnet Aziridine, 2-methyl-3-(1-
methylethyl)-1-(2-propenyl)-, trans-  samt ämnena Cyclobutanecarboxylic acid, dodec-
9-ynyl ester och 1,3-Cyclohexanedione, 4,6-di-t-butyl- återfanns i respektive 19, 17 och 
12 μg/l. I lägre halter påträffades ämnet Homatropine och 3-Piperidin-1-yl-propionic 
acid 2,2,6,6-tetramethyl-piperidin-4-yl ester i halterna 1,1 och 0,9 μg/l respektive.  

Ämnet 1,3-Cyclohexanedione, 4,6-di-t-butyl återfanns även i lysimeterprov från Rissne. 
Det är möjligt att något material i båda konstgräsplanerna lakar ut ämnet eller att något 
annat kontaminerar proverna. En ytterligare provtagning från lysimetrarna skulle kunna 
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svara på om ämnet klingar av och därför kan härledas till lysimetrarna. Inget av dessa 5 
ämnen återfanns i CL databasen som ECHA (2017) tillhandahåller. 

Ett större antal (21 st) S-VOC ämnen detekterades vid stickprov i stillastående vatten 
från dräneringsbrunnen än i lysimetervatten. Inget av dessa ämnen återfanns i 
lysimetervatten. Det organiska ämne som detekterades i högst halt (110 μg/l) i 
dränbrunnen var ett klorerat kolväte. Klorerade kolväten har inte detekterats i tidigare 
analys av utlakning från fyllmaterial (Magnusson, 2016; Nilsson et al., 2008).  

Av de övriga ämnena så har lite information hittats. Ämnet 2-Benzothiazolamine, N-
ethyl har tidigare detekterats i stadsluft. Ämnena 7-Methoxy-2,2,4,8-
tetramethyltricyclo[5.3.1.0(4,11)]undecane och Quinoline, 1,2-dihydro-2,2,4-trimethyl 
har detekterats i innehållsanalys av konstgräsfiber och SBR (Pavilonis et al., 2014).  

3.2.4. Övriga undersökta ämnen 
PAH har inte detekterats i provtaget vatten. Vattenmängden har inte varit tillräcklig för 
att analysera lysimetervatten med avseende på destillerbara fenoler och DOC. Inga 
ämnen av PCB7, ftalater, klorbensenser, klorfenoler, fenoler och alkylerade fenoler 
detekterades vid provtagningarna. 
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Tabell 3. Rågsved Konstgräsplan (EPDM). Provtagning av fyra lysimetrar, stickprov i 
dräneringsbrunn och referensprov. Analys med avseende på koncentration i (μg/l ) av 
metaller, PAH, fenoler, S-VOC- ämnen. Ej analyserade ämnen markeras med” –”. 
Rödmarkerat anger att gränsvärde överskridits. 

Provtagning, st. dgr efter 
installation 2015-10-22 

42 179 308 315 374 Riktvärd
e 
,dagvatt
en 

Kontam-
inering 

Provpunkt: Drän-
brunn Lys. Lys. 1-4 Lys. 4 Dränbrunn  Extern lys. 

Tomma lysimetrar: Alla Alla Ingen Lys 1-3 Alla   
Antimon, (filtrerat)  
Antimon, (uppslutet): 

1.6 
- 

- 
- 

- 
- 

< 2.0 
- 

< 1.0 
< 1.0 

 < 1.0 
< 0.0010 

Arsenik (filtrerat): 
Arsenik (uppslutet): 

1.6 
- 

- 
- 

- 
- 

1.1 
- 

< 0.20 
< 0.20 

15 (A) 0.37 
0.72 

Barium (filtrerat)  
Barium (Uppslutet) 

37 
- 

- 
- 

- 
- 

37 
- 

25 
28 

 2.2 
< 20 

Bly (filtrerat): 
Bly (uppslutet): 

0.39 
- 

- 
- 

- 
- 

< 0.10 
- 

< 0.050 
< 0.50 

10 (B) < 0.050 
< 0.50 

Kadmium (filtrerat): 
Kadmium (uppslutet): 

<0.20 
- 

- 
- 

- 
- 

0.10 
- 

< 0.020 
< 0.10 

0.4(B) 0.046 
< 0.10 

Kobolt (filtrerat): 
Kobolt (uppslutet): 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1.3 
- 

0.55 
<1.0 

 < 0.20 
1.9 

Koppar (filtrerat): 
Koppar (uppslutet): 

0.53 
- 

- 
- 

- 
- 

3.8 
- 

1.3 
1.7 

14 (B) -17.2 
-10.7 

Krom (filtrerat): 
Krom (uppslutet): 

0.32 
- 

- 
- 

- 
- 

< 0.40 
- 

< 0.20 
< 1.0 

12.5 (B) <0.20 
<1.0 

Kvicksilver (filtrerat) 
Kvicksilver (uppslutet) 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

0.05 (A) < 0.10 
< 0.10 

Molybden, (filtrerat)  
Molybden (uppslutet):  

2.3 
- 

- 
- 

- 
- 

11 
- 

- 
- 

 3.14 
3.9 

Nickel (filtrerat): 
Nickel (uppslutet):  

11 
- 

- 
- 

- 
- 

12 
- 

1.5 
1.4 

27.5 (B) 7.3 
7.5 

Selen (filtrerat)  
Selen (uppslutet):  

< 0.50 
- 

- 
- 

- 
- 

39 
- 

- 
- 

 3.6 
3.2 

Vanadin (filtrerat) 
Vanadin (uppslutet) 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

0.69 
- 

- 
- 

 0.22 
1.5 

Zink (filtrerat): 
Zink (uppslutet):  

2.4 
- 

- 
- 

- 
- 

27 
- 

25 
25 

52.5 (B) -3.5 
< 5.0 

PAH16  
(icke dekanterat) 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

<0.30  0.031 
(Fenantren) 

Summa övriga PAH  
(icke dekanterat) 

- - - - <0.30  < 0.30 

Destillerbara fenoler 
(fenolindex) 

- - - - 5.9  6.9 

DOC  - - - - -  9600 
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Tabell 3 forts. 
Provtagning, st. dgr efter installation 2015-10-22 42 179 308 315 374 Riktvä

rde 
Kontam-
inering 

Provpunkt: Drän-
brunn Lys. Lys. 

1-4 
Lys. 
4 

Dränb
runn 

 Extern 
lys. 

Tomma lysimetrar: Alla Alla Ingen Lys 
1-3 

Alla   

S-VOC ämnen        

Benzenesulfonamide, N-butyl-  - - 1800 - - - 1450 

Aziridine, 2-methyl-3-(1-methylethyl)-1-(2-propenyl)-, 
trans-  

- - 19 - - -  

Cyclobutanecarboxylic acid, dodec-9-ynyl ester - - 17 - - -  

1,3-Cyclohexanedione, 4,6-di-t-butyl- - - 12 - - -  

Homatropine - - 1,1 - - -  

Benzenesulfonamide, N-(3-chloropropyl)-N-methyl- - - 1 - - - 1 

3-Piperidin-1-yl-propionic acid 2,2,6,6-tetramethyl-
piperidin-4-yl ester  

- - 0.9 - - -  

3,5-Dichloro-6-cyanopyridin-2-yl dimethyl-
(dithiocarbamate) [159324-91-1] 

- - - - 110 
- 

 

Dimethyldithiocarbamic acid, S-(2-cyano-2-methyl-1-
phenyl)vinyl ester 

- - - - 27 
- 

 

Diethyldithiocarbamic acid 2-benzothiazolyl ester [95-
30-7] 

- - - - 24 
 

 

1,3,5-Triazine, 2-allylamino-4,6-bis(4-morpholyl) 
[332409-13-9] 

- - - - 18 
 

 

8-Amino-5-fluoro-6-methoxy-2-methylquinoline - - - - 6.6   

Silane, tetraethenyl [1112-55-6] - - - - 6.3   

Thiocarbamic acid, N,N-diethyl-, S-benzothiazol-2-yl 
ester [61670-49-3] 

- - - - 5.9 
 

 

1,3-Cyclohexanedione, 4,6-di-t-butyl - - - - 4.9   

Thiocarbamic acid, N,N-diethyl-, S-benzimidazol-2-yl 
ester [104273-39-4] 

- - - - 4.4 
 

 

2-Benzothiazolamine, N-ethyl [28291-69-2] - - - - 3.3   

7,8-Epoxylanostan-11-ol, 3-acetoxy - - - - 2.2   

N-(2-Carboxyethyl)iminodiacetic acid [6245-75-6] - - - - 2.1   

7-Methoxy-2,2,4,8-
tetramethyltricyclo[5.3.1.0(4,11)]undecane 

- - - - 1.7 
 

 

Oxprenolol [6452-71-7] - - - - 1.5   

2,6-Di-tert-butylbenzoquinone - - - - 0.9   

Urea, tetraethyl [1187 - 03 -7] - - - - 0.9   

2-Isopropyl-5,5-dimethylcyclohex-2-enone - - - - 0.8   

Quinoline, 1,2-dihydro-2,2,4-trimethyl [147-47-7] - - - - 0.5   

Cyclohexanecarboxaldehyde, 6-methyl-3-(1-
methylethyl)-2-oxo-1-(3-oxobutyl) [22339-30-6] 

- - - - 0.4 
 

 

Benzothiophene-3-carbonitrile, 4,5,6,7-tetrahydro-2-
amino-6-ethyl [329222-96-0] 

- - - - 0.4 
 

 

2-(Methylthio)phenyl isothiocyanate [51333-75-6] - - - - 0.3   

 
A Göteborgs miljöförvaltnings (2013) riktvärde för dagvattenutsläpp. 
 
BMedel av Stockholms läns landstings (2009) förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp direkt till mindre sjöar, vattendrag 
och havsvikar och Göteborgs miljöförvaltnings (2013) riktvärde för dagvattenutsläpp. 
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3.3. Halter av ämnen i förhållande till riktvärden för dagvattenutsläpp och 
tidigare studier 
Resultaten visar på att ett flertal ämnen kan detekteras i dräneringsvatten och i lysimetrar från 
konstgräsplan. Sammanfattningsvis går det inte se några tydliga skillnader mellan 
konstgräsplanen i Rissne med SBR och i Rågsved med EPDM avseende detekterade ämnen. 
Fyllmaterialet av SBR som används i Rissne har återvunnits från tidigare konstgräsplan och 
EPDM fyllmaterialet som används i Rågsved är nytt. Detekterade halter av ämnen för 
konstgräsplanen i Rissne bör representera långtidsegenskaper medan resultaten för Rågsved 
representerar egenskaper den första tiden efter byggnation.  

3.3.1. Metaller 
Halterna av detekterade metaller är låga, och trots misstänkt kontamination från material i 
lysimetrar så håller sig halterna för metaller under gränsvärden för dagvatten. I Figur 6 
presenteras medianvärden för halter av metaller i provtaget vatten från lysimetrar och 
stickprov i dräneringsbrunn i förhållande till förslag till riktvärden samt riktvärden för utsläpp 
till dagvatten (Stockholm läns landsting 2009; Göteborgs stad 2013). 

 
 

Figur 6. Metallhalter i dräneringsvatten från konstgräsplanerna i förhållande till riktvärden 
för dagvattenutsläpp. 
Referensprov från lysimeter visade på hög kontamination från material i lysimeter för 
kadmium och nickel men halterna minskade då lysimetrarna tömts och fyllts på med nytt 
vatten. De förhöjda halterna av kadmium och nickel går därför inte att härleda till 
konstgräsplanens material. Zinkhalten var högre från konstgräsplanen med EPDM än 
konstgräsplanen med SBR. Detta ligger inte i linje med tidigare studier och det är möjligt att 
något annat material i konstgräsplanen i Rågsved lakar ut zink. Att zink lakar ut från SBR är 
känt. Åldring och nötning av fyllmaterial kan möjligtvis leda till att utlakning av ämnen 
fortsätter över tid. För zinklakning från SBR så är det möjligt att zinkutlakningen fortsätter till 
viss del över tid (Verschoor 2007). 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Metallhalter i dränvatten från konstgräsplaner om 
andel av riktvärde för dagvattenutsläpp 

Konstgräsplan med
SBR

Konstgräsplan med
EPDM

Riktvärde dagvatten,
medelvärde (Göteborg
stad, 2013; Stockholms
läns landsting 2009)

*Mätutrustningen gav kontaminering med kadmium och nickel 
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3.3.2. S-VOC 
För S-VOC ämnen detekterade i lysimetervatten så skiljer sig resultaten något, där halterna 
för konstgräsplanen med SBR är lägre och utlakningen är från färre ämnen. Något högre 
halter av S-VOC ämnen samt fler ämnen i antal återfanns från konstgräsplanen med EPDM. 
Mängden detekterade S-VOC är till stor del orsakad av kontaminering från 
lysimeterutrustningen. Inget av de ämnen som påträffades i lysimetrarna har påträffats i 
motsvarande S-VOC analys av fyllmaterial av SBR och EPDM (Magnusson 2016) samt från 
innehållsanalys av fyllmaterial och lakvatten av Nilsson et al. (2008) och Pavilonis et al. 
(2014). Av de ämnen som inte med säkerhet kan tolkas som kontamination från lysimeter, så 
finns inga uppgifter i CL registret gällande miljöskadlighet (ECHA 2017). Oavsett om S-VOC 
ämnen detekteras p.g.a. kontaminering eller från material i konstgrässystemet så förväntas 
ämnena klinga av. För att undersöka detta bör några ytterligare provtagningar genomföras.  
 
Stickprov på stillastående vatten i dräneringsbrunnen till konstgräsplanen i Rågsved med 
EPDM påvisade ett flertal organiska ämnen, med ett klorerat kolväte i högst halt. Klorerade 
kolvätet misstänks komma från något av de andra materialen, tex. dräneringsrör, då klorerade 
kolväten inte detekterats i tidigare lakstudier av fyllmaterial (Magnusson, 2016; Nilsson et al., 
2008). Resultaten visar att olika material i konstruktionen kan ha betydelse för emissioner till 
vatten. Exempel på andra material än fyllmaterial, konstgräs och pad som kan emittera ämnen 
är dräneringsrör, limmer, färg och geotextil.  

Inget stickprov på stillastående vatten i dräneringsbrunnen för konstgräsplanen med SBR i 
Rissne var möjlig, då mängden vatten för analys inte var tillräcklig vid 
provtagningstillfällena. 

Halten av S-VOC i lysimetrarna i fält som kan härledas till fyllmaterial är mycket låg jämfört 
med vad som ses vid S-VOC screening av lakvatten från fyllmaterial producerat i lab. I Figur 
7 ges en sammanställning av summan för VOC ämnen detekterade i lab och fält.  
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Figur 7. Summa S-VOC ämnen detekterade i lab och fält för lakvatten från fyllmaterial, 
lysimetervatten och vatten i dräneringsbrunn. 
 

Nilsson et al (2008) har genomfört miljöriskbedömning av fyllmaterial, konstgräs och pad. 
Miljöriskbedömningen baserades på lakstudie i lab av olika fyllmaterial med efterföljande 
screening av S-VOC och analys av zink i lakvatten. I riskbedömningen utvärderades den 
lokala miljöpåverkan från bl.a. zink samt 5 st ftalater och fenoler. Dessa ansågs förekomma i 
höga halter i lakstudier från fyllmaterial och ha miljöskadliga egenskaper. I studien mättes 
den sammanlagda halten av dessa S-VOC (ftalater, fenoler) ämnen i lakvatten till som högst 
957 μg/l. Författarna antog att motsvarande S-VOC halter uppmätta i lab kan förekomma i 
dräneringsvattnet. Med antagandet att dessa halter kan förekomma i dräneringsvattnet finns 
det en miljörisk. Samtidigt ansåg artikelförfattarna att halterna vara överskattade. I tidigare 
franska och schweiziska lysimeterstudier i fält (Kolitzus 2006; Moretto 2007) bedömdes 
miljörisken som liten.  

De totala S-VOC halterna i denna studie visar att tidigare lakning i lab för SBR och EPDM 
(Magnusson 2016) överskattar halterna i fält. Endast en bråkdel av de totala S-VOC halterna 
kan härstamma från konstgräs, pad eller fyllmaterial. Baserat på tidigare studier och de 
uppmätta S-VOC ämnen bedömdes därför dessa innebära en liten miljörisk.  

μg/l 
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De S-VOC Ämnen som påträffades i dräneringsbrunnen i konstgräsplanen med EPDM var 
inte samma ämnen som påträffats i lysimetrarna. Troligtvis är vatten i brunnen dels från bl.a. 
kraftigare nederbörd då vatten inte dränerar genom överbyggnaden och tar andra vägar vilket 
gör att både lösta ämnen och partiklar kan föras med i högre grad och halter av ämnen kan 
koncentreras. Förutom fyllmaterial, konstgräs och pad kan andra material kontaminera vattnet 
så som dräneringsrör, asfalt mm. 

3.3.3. Övriga undersökta ämnen 
För konstgräsplanen med SBR så detekterades naftalen vid två tillfällen av tre precis ovanför 
detektionsgränsen. Halten låg under MKN-gränsvärdet för årsmedelvärdet för inlandsytvatten 
(HVMFS, 2013), och ämnet har sannolikt emitterats från SBR. Destillerbara fenoler och DOC 
kunde detekteras från lysimetrar i SBR planen, men referensprov från lysimeter visade på hög 
kontaminationsrisk från material i lysimeter. Ytterligare en analys visade att halten fenoler 
minskade något. Ytterligare provtagning behövs för att ser om halterna klingar av. På grund 
av låga volymer uppsamlat vatten i lysimetrar i konstgräsplanen med EPDM så kunde inte 
några analyser av PAH, destillerbara fenoler och DOC genomföras.  

3.4. Jämförelse med annan typ av verksamhet och byggnation 
För att bättre förstå hur kvalitén på dräneringsvattnet från konstgräsplanerna förhåller sig till 
kvalitet på dagvatten från annan typ av byggnation och verksamhet så kan jämförelser göras 
utifrån schablonvärden. I Tabell 4 presenteras schablonvärden för halter av metaller i 
dagvatten från väg (Stormtac 2017). I Sverige är ca 75 % av vägnätet lågtrafikerat (< 1000 
fordon/ dygn) (VTI 2013) men vägar kan också ha trafikflöden på tiotusentals fordon/ dygn.  
 
Tabell 4. Schabloner för halter av metaller i dagvatten från vägar och parkmark (Stormtac, 
2017). 

 
Bly Koppar Zink Kadmium Krom Nickel Arsenik Kvicksilver 

 
μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l 

Väg < 1000 fordon/ 
dygn, lågtrafikerad väg 3 21 30 0.27 7 4 2.4 

 Väg 1000 fordon/ dygn, 
medeltrafikerad väg 5 23 60 23 7.7 4.4 2.4 

 Väg 10 000 fordon/ 
dygn, högtrafikerad väg 12 38 164 0.34 11 8 2.4 0.08 
Parkmark inkluderande 
gångvägar, standard 6 15 25 0.3 3 2 4 0 
 

Vid jämförelse med schablonerna i Tabell 4 för metaller i dagvatten från lågtrafikerade vägar 
och parkmark inkluderande gångvägar ses att dessa ligger högre än vad som förväntas laka ut 
från fyllmaterialen till dräneringen i de undersökta konstgräsplanerna.  

3.5. Kvantifiering av vattenflöden över konstgräsplanerna 
Utifrån de vattenmängder som påträffats vid provtagningar i lysimetrar så har uppskattningar 
gjorts angående vattenbalansen för konstgräsplanerna. I Figur 5 ges en illustration av grovt 
kvantifierade vattenflöden under mätåret, per ytenhet.  
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Figur 5. Vattenflöden i studerade konstgräsplaner utifrån mätningar i lysimetrar och 
nederbördsstatistik under det undersökta året. För detaljerad beräkning se Bilaga 4.  
De översta materialen konstgräs, fyllmaterial, fyllsand, pad och avjämningslager har förmåga 
att hålla och avdunsta en viss mängd vatten. Utifrån beräkningar i Bilaga 4 kommer det 
krävas dygnsnederbörd av ca 8 mm eller mer för att vatten ska bryta genom konstgräsmatta 
och eventuell pad och transporteras vidare. Eftersom överbyggnaden är hårt packad så kan en 
del av vattnet som har infiltrerat genom konstgräs och eventuell pad att rinna på ytan av 
avjämningslagret till kanten av konstgräset vid kraftigare regn. En del av vatten som 
infiltrerar ner i överbyggnaden kan troligtvis avdunsta. Resterande mängd kommer 
transporteras vertikalt till dräneringsledningar eller grundvatten. I fortsatta studier är det 
lämpligt att studera eventuell ytavrinning och dess innehåll och halter av metaller. 

Från närliggande väderstationer i Bromma och Tullinge ses att den totala regnmängden i 
området under mätperioden var i medel 542 mm. Antalet dagar under mätperioden då 
nederbördsmängden översteg 8 mm/ dygn var i medel 14 dagar och den totala 
nederbördsmängden för dessa dagar var i medel 213 mm. Andelen av denna nederbörd som 
översteg 8 mm och som antogs infiltrera till överbyggnaden och sedan dränera genom 
överbyggnaden eller ytavrinna på överbyggnaden var 101 mm. Endast en mindre del av 
nederbörden på konstgräsplanen antas därför nå dräneringsbrunnen. Det stämmer överens 
med tidigare forskning som visar att mängden nederbörd som återfinns i dräneringsbrunnarna 
kan vara inom spannet 0,5 – 34  % (Fleming et al., 2016). 

3.6. Kvantifiering av massflödet av mikropartiklar från fyllmaterial till vatten 
Mängden mikropartiklar från fyllmaterial kvantifierades utifrån halter av ämnen återfunna i 
lysimetervatten. I fallet fyllmaterial av SBR så är zink en möjlig markör för att uppskatta den 
högst möjliga halt partiklar av SBR i vatten, men det är viktigt att förstå att zink i vatten 
förekommer även då det inte finns några SBR partiklar alls. SBR har en zinkhalt på ca 1-2 % 
(Rhodes et al., 2012). Analyserna från lysimetrarna i SBR konstgräsplanen i Rissne visar på 
att koncentrationen zink återfunnet i lysimetervatten är omkring 2,3 μg/l för filtrerat vatten 
och < 5 μg/l för syrauppslutet. Vid antagandet att halten partikelbunden zink som är 2,5 μg/l i 
lysimetervatten enbart utgörs av SBR partiklar kan ett värsta scenario beräknas för massflödet 
av partiklar. Vid ett extremt antagande att omkring hälften av en årlig nederbörd av 1 000 mm 
kommer dränera genom konstgräsplanen till dräneringsrör ges att maximalt 0,7 kg 
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 x 
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fyllmaterial följer med dräneringsvatten till brunnen eller ner i marken per år (Se Bilaga 5 för 
beräkning). Det tyder på att partiklar i vatten som dränerar genom konstgräsplanen kommer 
har liten signifikans för spridningen av mikropartiklar från fyllmaterial. Det är därför bra att 
se till att det vatten som lämnar konstgräsplanen dränerar genom konstgräsmattan och 
överbyggnad i så hög grad som möjligt för att undvika att vatten för med sig fyllmaterial via 
andra vägar, tex. vid ytavrinning vid kraftigare nederbörd, spridning vid sidan av 
konstgräsplanen och till eventuella brunnar runt planen. På så sätt kan risken för spridning till 
vatten minimeras. I fortsatta studier är det lämpligt att studera antal partiklar i lysimetervatten 
men också spridning med ytavrinning. 

3.7. Lysimeterstudiers för- och nackdelar 
Användning av lysimeter har flera fördelar. Metodens styrkor är att vatten kan samlas under 
lång tid och därför ges en bättre bild av utlakning under lång tid än enstaka mätningar i 
dräneringsbrunn. Lysimetrar ger även stor möjlighet att välja mätpunkter. En svaghet är att 
metoden är praktiskt genomförbar främst vid nybyggnationer. En annan svaghet är att 
materialvalet i lysimetern kan kontaminera provvattnet på olika sätt. Detta behöver dock inte 
vara något problem om kontroller görs för vilka ämnen det rör sig om. En möjlig utveckling 
är att bättre anpassa lysimetrarnas materialval utifrån vilken typ av ämnen som ska 
undersökas samt att använda sig av större lysimetrar så att vattenmängden som samlas är 
tillräcklig för provtagning och önskade analyser.  
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4.  SLUTSATSER 
Utifrån ett års provtagning och analys av vatten från lysimetrar i två konstgräsplaner med 
SBR respektive EPDM fyllmaterial är slutsatserna följande: 

• Utlakade ämnen från fyllmaterialen som dränerat genom överbyggnaden och som kan 
transporteras vidare till grundvatten eller till dagvatten bedöms ha liten 
omgivningspåverkan. 
 

• Det gick inte att identifiera några tydliga skillnader mellan konstgräsplanerna med 
avseende på ämnen som påträffas i dränerat vatten. 
 

• Halter av metaller i dräneringsvattnet från konstgräsplanerna var lägre än vad som 
förväntas påträffas i dagvatten från parkmiljöer med gångvägar och lågt trafikerade 
vägar. 
 

• Flödet av vatten till dräneringen utgör en mindre andel av nederbörden som faller på 
konstgräsplanerna. 
 

• Massflödet av mikropartiklar från fyllmaterial vertikalt till dräneringen bedöms vara 
litet. Det faktiska antalet partiklar och andra spridningsvägar har inte undersökts. 
 

• Analyser av vatten från stickprov direkt från dräneringsbrunn måste tolkas med 
försiktighet då det inte behöver representera halter för det totala vattenflödet över 
konstgräsplanen. 

  



 

21 
 

5.  REFERENSER 
 

Birkholz, D. A., Belton, K. L. Guidotti, T. L., 2003. Toxicological evaluation for the hazard 
assessment of tire crumb for use in public playgrounds. J. Air Waste Manag. Assoc., 53, pp. 
903−907. 
 
Chemical Book, 2016. Användning av Benzenesulfonamide, N-butyl-. 
http://www.chemicalbook.com/ChemicalProductProperty_EN_cb0339807.htm [Tillgänglig 
11 januari 2017] 
 
ECHA, 2017. https://echa.europa.eu/ 
 
Fleming, P.R., Frost, M.W. & Simpson, M.R., 2016. Drainage behaviour of sport pitches - 
findings from a research study, Loughborough, Loughborough University, 25pp. 
 
Göteborgs miljöförvaltning, 2013. Miljöförvaltningens riktlinjer och riktvärden för utsläpp av 
förorenat vatten. R 2013:10 
 

HVMFS, 2013. Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och 
miljökvalitetsnormer avseende ytvatten 
 

Kolitzus H. J., 2006. Investigation and Assessment of Synthetic Sports Surfaces in 
Switzerland Including Athletic and Soccer Facilities. IST Switzerland 

 
Lim, L., Walker, R., 2009. An Assessment of Chemical Leaching: Releases to Air and 
Temperature at Crumb-Rubber Infilled Synthetic Turf Fields; New York State Department of 
Environmental Conservation, New York State Department of Health 
 
Lithner 2016. Provtagning och analys av dagvatten från SIF-gårdens konstgräsplan under 
2015. COWI. 

Magnusson S., 2016. Environmental Perspectives on Urban Material Stocks used in 
Construction– Granular Materials. Licentiate Thesis, ISBN 978-91-7583-760-4. Luleå 
University of Technology. 

Moretto, R., 2007. Environmental and Health Assessment of the Use of Elastomer Granulates 
(Virgin and from Used Tyres) As Filling in Third- Generation Artificial Turf; 
ADEME/ALIAPUR/Fieldturf Tarkett. 
 
Nilsson, N. H. Malmgren-Hansen, B. Thomsen, U. S., 2008. Mapping, Emissions and 
Environmental and Health Assessment of Chemical Substances in Artificial Turf; Danish 
Environmental Protection Agency, Copenhagen, Denmark, 2008. 
 
Plesser, T. S. Lund, O. J., 2004. Potential Health and Environmental Effects Linked to 
Artificial Turf System. Final Report. Norwegian Building Research Institute, Oslo, Norway, 
2004. 
 
Rhodes, E. P., Ren, Z., and Mays, D. C., 2012. Zinc Leaching from Tire Crumb Rubber 
Department of Civil Engineering, Environ. Sci. Technol., 2012, 46 (23), pp 12856–12863 

http://www.chemicalbook.com/ChemicalProductProperty_EN_cb0339807.htm
https://echa.europa.eu/


 

22 
 

DOI: 10.1021/es3024379 
 

Roth, L. & Eklund, M., Environmental evaluation of reuse of by-products as road 
construction materials in Sweden. Division of Environmental Technique and Management, 
Department of Physics and Measurement Technology, Linköping University, SE-581 83 
Linköping, Sweden. Accepted 16 January 2002. 

 
Simoneau, C., Van den Eede L., & Valzacchi, S. (2012) Identification 
and quantification of the migration of chemicals from plastic baby bottles used as substitutes 
for polycarbonate, Food Additives & Contaminants: Part A, 29:3, 469-480, DOI: 
10.1080/19440049.2011.644588  
 
Stockholms läns landsting, 2009. Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp. Regionala 
dagvattennätverket i Stockholms län. Riktvärdesgruppen. 2009 
 
Stormtac, 2017. Stormwater standard concentrations and reduction efficiencies, 
http://www.stormtac.com/StormTacData.php 
 
Verschoor A., 2007. Leaching of zinc from rubber infill on artificial turf (football pitches). 
RIVM report 61774001/2007. Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment. 
Netherlands 
 

Vidair, C., Haas, R., Schlag, R., 2007. Evaluation of Health Effects of Recycled Waste Tires 
in Playground and Track Products, California Integrated Waste Management Board, 
Sacramento, CA. 
 
VTI, 2013. Lågtrafikerade vägar  - En litteraturstudie utifrån nytta, standard, tillstånd, drift 
och underhåll. Rapport 775 
 
Wallberg, P., Keiter S., Andersen, T.J., Nordenadler, M., 2016; Däckmaterial i 
Konstgräsplaner. Sweco Environment Ab 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

http://www.stormtac.com/StormTacData.php


 

23 
 

BILAGOR 
Bilaga 1. 
Installation av lysimeter på Rissne IP i Sundbyberg och Rågsved Bollplan i Stockholm 
Material som installeras eller befintligt material i planen presenteras i Tabell 5. 

Tabell 5. Material i konstgräsplanerna. 
Funktion Material, Rissne Material, Rågsved 

Dräneringsrör Sidodränering Dränering i plan och längs sida 
Bärlager Befintliga gruslager och jordlager Delvis nya gruslager 

Pad Nej Ja, EPDM baserad 

Fyllmaterial Däckmaterial (SBR) 1  EPDM 

1Återvunnet från Vikingavallen. Konstgräsplanen på vikingavallen byggdes 2008 och 120 ton SBR installerades (16 kg/ m2). 
Fraktionen på materialet var då 0,8 – 2,5 mm och leverantör var Genan. 
Sedan gjordes en påfyllnad 2013 med ca 7-8 ton fyllmaterial i fraktion 1-3 mm från Genan eller Ragn-Sells, och 2015 
påfyllnad med 8 ton med fraktion  från Ragn-Sells. (Personlig kommunikation, Thomas Ruden, Fritidsförvaltning och Joakim 
Gabrielson Unisport) 

Lysimetrarnas placering, se Figur 8 och 9. 

 
Figur 8. Placering av lysimetrar (L1-L6) samt dränering och brunn på Rissne IP. (Bild tagen 
på den befintliga grusplanen innan konstgräsplanen byggdes). 
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Figur 9. Placering av lysimetrar (L1-L4) samt dränering och brunn på Rågsved bollplan. 
(Bild tagen på den befintliga grusplanen innan konstgräsplanen byggdes). 
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Bilaga 2. 
Provtagning av lysimetrar, dräneringsbrunn 
Provtagningpunkter i Rissne och Rågsved konstgräsplaner, se Figur 10. Provtagning har skett 
med en peristaltisk pump från lysimeterns slang. 

  
Figur 10. Provtagningspunkter i Rissne och Rågsveds konstgräsplaner 
 

Analysmetoder för respektive undersökt ämne ges i Tabell 6. Eurofins är ett ackrediterat 
laboratorium och genomförde de kemiska analyserna. För S-VOC screening användes 
Eurofins metod av typen Gas Chromatography Mass Spectrometry (GC-MS) column 
instrument. Analysen detekterar organiska ämnen med kokpunkt från 100 till 500 grader 
Celsius bestående av 8-35 kolatomer. 

Tabell 6. Analysmetoder för kemisk analys. 
Name  Mäto.  Metod/ref 
Benso(a)antracen  20% LidMiljö.0A.01.35 a) 
Krysen 20% LidMiljö.0A.01.35 a) 
Benso(b,k)fluoranten  20% LidMiljö.0A.01.35 a) 
Benso(a)pyren  20% LidMiljö.0A.01.35 a) 
Indeno(1,2,3-cd)pyren  20% LidMiljö.0A.01.35 a) 
Dibenso(a,h)antracen  20% LidMiljö.0A.01.35 a) 
Summa cancerogena PAH  

 
LidMiljö.0A.01.35 a) 

Naftalen  30% LidMiljö.0A.01.35 a) 
Acenaftylen  20% LidMiljö.0A.01.35 a) 
Acenaften  20% LidMiljö.0A.01.35 a) 
Fluoren  20% LidMiljö.0A.01.35 a) 
Fenantren  20% LidMiljö.0A.01.35 a) 
Antracen  20% LidMiljö.0A.01.35 a) 
Fluoranten  20% LidMiljö.0A.01.35 a) 
Pyren  20% LidMiljö.0A.01.35 a) 
Benso(g,h,i)perylen  20% LidMiljö.0A.01.35 a) 
Summa övriga PAH  

 
LidMiljö.0A.01.35 a) 

Summa PAH med låg molekylvikt  
 

LidMiljö.0A.01.35 a) 
Summa PAH med medelhög molekylvikt  

 
LidMiljö.0A.01.35 a) 

 

Vatten via dräneringsrör 

Grundvatten 

 

Rågsved (A) 

Rissne (B) 

LYSIMETER (A3.1 - A3.3)            

LYSIMETER (B3.1-B3.6) 

A2 och B2 

A och B 
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Summa PAH med hög molekylvikt  
 

LidMiljö.0A.01.35 a) 
Destillerbara fenoler  10% SS-EN ISO 14402 a) 
DOC  20% SS EN 1484:1997 a) 
Antimon, Sb (filtrerat)  20% SS-EN ISO 17294-2 utg 1 a) mod 
Antimon, Sb (uppslutet)  25% SS-EN ISO 15587-2: utg a) 1/SS-EN ISO 17294-2 utg1 mod 
Arsenik As (filtrerat)  15% SS-EN ISO 17294-2 utg 1 a) 
Arsenik As (uppslutet)  35% SS-EN ISO 15587-2: utg a) 1/SS-EN ISO 17294-2 utg1 mo 
Barium Ba (filtrerat)  15% SS-EN ISO 11885 utg 2 a)* mod 
Barium Ba (uppslutet) 20% SS-EN ISO 15587-2: utg 1 a) / SS-EN ISO 11885:2009 ut 
Bly Pb (filtrerat) 20% SS-EN ISO 17294-2 utg 1 a) mod 
Bly Pb (uppslutet) 35% SS-EN ISO 15587-2: utg a) 1/SS-EN ISO 17294-2 utg1 mod 
Kadmium Cd (filtrerat)  15% SS-EN ISO 17294-2 utg 1 a) mod 
Kadmium Cd (uppslutet)  25% SS-EN ISO 15587-2: utg a) 1/SS-EN ISO 17294-2 utg1 mod 
Kobolt Co (filtrerat) 15% SS-EN ISO 17294-2 utg 1 a) mod 
Kobolt Co (uppslutet) 20% SS-EN ISO 15587-2: utg a) 1/SS-EN ISO 17294-2 utg1 mob 
Koppar Cu (filtrerat)  25% SS-EN ISO 17294-2 utg 1 a) mod 
Koppar Cu (uppslutet)  15% SS-EN ISO 15587-2: utg a) 1/SS-EN ISO 17294-2 utg1 mod 
Krom Cr (filtrerat)  15% SS-EN ISO 17294-2 utg 1 a) mod 
Krom Cr (uppslutet)  25% SS-EN ISO 15587-2: utg a) 1/SS-EN ISO 17294-2 utg1 mod 
Kvicksilver Hg (filtrerat)  20% SS-EN ISO 17852:2008 a) mod 
Kvicksilver Hg (uppslutet)  20% SS-EN ISO 17852:2008 a) mod 
Molybden, Mo (filtrerat)  25% SS-EN ISO 17294-2 utg 1 a) mod 
Molybden, Mo (uppslutet)  30% SS-EN ISO 15587-2: utg a) 1/SS-EN ISO 17294-2 utg1 mod 
Nickel Ni (filtrerat)  15% SS-EN ISO 17294-2 utg 1 a) mod 
Nickel Ni (uppslutet)  15% SS-EN ISO 15587-2: utg a) 1/SS-EN ISO 17294-2 utg1 mo 
Selen, Se (filtrerat)  30% SS-EN ISO 17294-2 utg 1 a) mod 
Selen, Se (uppslutet)  35% SS-EN ISO 15587-2: utg a) 1/SS-EN ISO 17294-2 utg1 mod 
Vanadin V (filtrerat) 20% SS-EN ISO 17294-2 utg 1 a) mod 
Vanadin V (uppslutet)  30% SS-EN ISO 15587-2: utg a) 1/SS-EN ISO 17294-2 utg1 mod 
Zink Zn (filtrerat)  25% SS-EN ISO 17294-2 utg 1 a) mod 
Zink Zn (uppslutet)  20% SS-EN ISO 15587-2: utg a) 1/SS-EN ISO 17294-2 utg1 
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Bilaga 3. Utredning av kontaminering från lysimetermaterial 
För att utreda huruvida materialet i lysimetrarna släpper ämnen skickas följande till analys: 

1. Kranvatten som stått i lysimeter C3.1-C3.2 i två dygn. 
2. Referensprov: Kranvatten som stått i ren glasflaska. 

De analyser som beställs för dessa prover är samma som tagits i fält;  

• Metaller (syrauppslutet och filtrerat) 
• Kvicksilver (syrauppslutet och filtrerat) 
• Kemisk analys  
• S-VOC-analys 
• Fenolanalys (destillerbara fenoler) 
• PAH16 
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Bilaga 4.  
Beräkning av vattenflöden över konstgräsplan 
I Tabell 7 ges mängden vatten som sugits ut ur lysimetrarna vid vartdera 
provtagningstillfället. 

Tabell 7. Mängd vatten i (ml) som sugits ut från lysimetrar. Lysimeterns area är 0,095 m2. 

Rågsved: 
     Summa 

(ml) 
Summa 
(mm/m2) 

Provtagning, antal dagar efter 
installation 20151022 

42 179 308 315* 374   

Lysimeter:        
A3.1 0 0 125 21 0 146 1,3 
A3.2 0 0 150 29 0 179 1,6 
A3.3 0 0 200 45 0 245 2,1 
A3.4 0 0 200 45 0 245 2,1 
Medel      204 1,8 
Rissne:        
Provtagning, antal dagar efter 
installation 20151001 

63 200 329 336 395   

Lysimeter:        
B3.1 0 0 900 150 0 1050 9,4 
B3.2 0 0 10 >10 0 20 0,1 
B3.3 0 0 700 100 0 800 7,3 
B3.4 0 0 500 90 0 590 5,2 
B3.5 0 0 1210 400 250 1610 12,7 
B3.6 0 250 1300 220 0 1770 16,3 
Medel      971 8,5 

*Ett hårdare utsug användes vid provtagning nr 4 än vid övriga provtagningstillfällen. 
Tabell 7 visar vattenmättnad av de ingående materialen. Materialet vattendränktes. Materialet 
fick droppa av tills att det var ca 30 sek mellan varje droppe. Konstgräsmatta vinklades 
vertikalt för att underlätta avrinning. Granulatet vägdes i ett kaffefilter.. 

 

Tabell 8. Vattenmättnad för de olika materialen ovanför och i  lysimetrarna 

 
 
*En bit konstgräsmatta (19 *25 cm = 0,0475 m2) vägdes torr och sedan vattenmättad. Vattenmängden som 
hälldes i materialet var 130 - 87= 43 gram. Det ger 0,043/0,0475 = 0,95 liter/m2. 

Lager Tjocklek Densit
et ton/ 
m3 

Fraktion m3/ 
m2 

Ton/ 
m2 

Vattenhållning-
stal, viktprocent 
(mv/ms) 

Mängd vatten 
som materialet 
håller (mm/m2) 

Rågsved        
Konstgräsmatta 40 mm  -    1 
Fyllmaterial 15 mm  1-2,8 mm 0,015   1, 8** 
Kvartssand 15 mm 1,8 0-2 mm 0,015 0,027 8 % 2,2 
Backing 2 mm  -   X hål / m2 - 
Pad 20 mm  - 0,02   1,8*** 
Avjämningslager 20 mm 1,9 0-2 mm 0,02 0,038 8 % 3,0 
Bergkross 350 mm 2,1 0-16 mm 0,35 0,67 1 %  6,7 
Lysimetermaterial 150 mm - - -   10 
Summa       26,5 
Rissne        
Konstgräsmatta 40 mm  -    1 
Fyllmaterial 15 mm  1-2,8 mm 0,015   1, 8** 
Kvartssand 15 mm 1,8 0-2 mm 0,015 0,027 8 % 2,2 
Backing 2 mm  -   X hål / m2 - 
Avjämningslager 20 mm 1,9 0-2 mm 0,02 0,038 8 % 3,0 
Bergkross 350 mm 2,1 0-16 mm/ 0-50 mm 0,35 0,67 1 %  6,7 
Lysimetermaterial 150 mm - - -   10 
Summa       25,7 
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**Densiteten på SBR granulat var 0,42. En deciliter SBR granulat vägde 43 g torrt och 48 gram vattenmättad, 
d.v.s. 0,05 liter/ liter granulat eller 0,05 l/ 0,42 kg granulat. Omkring 15 kg granulat används per m2. Det ger en 
vattenmättnad på 1,78 liter/ m2.  
 
***Vattenmättnaden för 0,0055 m2 stor pad var ca 10 gram. Det ger 0,010 liter/ 0,0055 m2 =1,8 liter/ m2. 
EPDM paden har högre vattenhållningstal då den har stor porvolym. 
 
 
Mängden vatten som samlades i lysimetrarna var i Rågsved och Rissne var ca 15 mm. Detta 
beräknas genom att summera mängden utsuget vatten ( i medel 5,15 mm) och vattenmättnad 
för lysimeter (10 mm). Mängden vatten som kan hållas av konstgräsmatta, fyllmaterialsand, 
fyllmaterial, och avjämningslager och pad uppgår till ca 8 mm, se Tabell 8.  

 
Nederbördsstatistik hämtades från väderstationerna i Tullinge och Bromma Flygplats. 
Avstånd mellan konstgräsplanen i Rissne och väderstationerna Bromma flygplats och 
Tullinge är 3 km respektive 11 km. Avstånd mellan konstgräsplanen i Rågsved och 
väderstationerna  Tullinge och Bromma flygplats är 10 km respektive 11 km. I Figur 11 nedan 
presenteras nederbörd, ackumulerat från installation. Installation av lysimetrar i Rissne 2015-
10-01 är dag 1 i diagrammet. Installationsdag i Rågsved 20151022 är dag 22 i diagrammet. 
Den totala nederbörden uppmätt vid stationerna från installation till sista provtagningsdatum 
20161101 var 519 mm i Tullinge och 564 mm på Bromma flygplats. Antalet dagar med 
nederbörd över 8 mm/ dygn var 17 dygn i Tullinge och 11 dygn vid Bromma flygplats och 
den totala nederbördsmängden för dessa dagar var i medel 213 mm. Andelen nederbörd som 
översteg 8 mm och som kan infiltrera i överbyggnaden eller rinna på överbyggnaden var 101 
mm. Mängden vatten som krävs för att vattenmätta överbyggnaden var i medel ca 18 mm. 

 
Figur 11. Nederbördsstatistik i området. 
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Bilaga 5. Årligt maximalt massflöde av partiklar från fyllmaterial genom 
överbyggnaden.  

I Tabell 9 presenteras beräkning av maximalt massflöde av partiklar från fyllmaterial genom 
överbyggnaden. 

Tabell 9. Beräkning av maximalt massflöde av fyllmaterial. 

Uppmätt partikelbunden mängd zink 2,5 mikrogram/liter eller 0,0025 gram/m3 

Beräknad mängd zink (1,5 % viktprocent i SBR 
fyllmaterial) 

0,17 gram/  m3 

Nederbörd per år (8000 m2 och 1000 mm) 8 000 m3 

Nederbörd till dränering (antagande 50 %) 4 000 m3 

Massflöde av partiklar från fyllmaterial till dränering per år 0,7 kg 
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Konstgräsplaner består av olika konstruktionsmaterial som 
potentiellt kan emittera ämnen till vatten. I denna fallstudie 

presenteras resultat från mätningar av dräneringsvattens 
kvalitet från konstgräsplaner. En bedömning av 

omgivningspåverkan från fyllmaterialet (granulat) genomförs. 


	1.  Inledning
	1.1. Bakgrund och problemställning
	1.2. Syfte och mål

	2.  Metodik
	2.1. Miljöperspektiv på byggmaterial och byggande
	2.2. Kemiska analyser
	2.3. Genomförande
	2.3.1. Val av mätpunkter i konstgräsplaner
	2.3.2. Val av konstgräsplaner
	2.3.3. Provtagning av vatten och kemisk analys
	2.3.4. Jämförelser med riktvärden och informationssökning om detekterade ämnen
	2.3.5. Kvantifiering av vattenflöden och massflöden av partiklar från fyllmaterial


	3.  Resultat och Diskussion
	3.1. Rissne konstgräsplan med SBR som fyllmaterial
	3.1.1. Provtagning
	3.1.2. Metaller
	3.1.3. S-VOC
	3.1.4. Övriga studerade ämnen

	3.2. Rågsved konstgräsplan med EPDM som fyllmaterial
	3.2.1. Provtagning
	3.2.2. Metaller
	3.2.3. S-VOC
	3.2.4. Övriga undersökta ämnen

	3.3. Halter av ämnen i förhållande till riktvärden för dagvattenutsläpp och tidigare studier
	3.3.1. Metaller
	3.3.2. S-VOC
	3.3.3. Övriga undersökta ämnen

	3.4. Jämförelse med annan typ av verksamhet och byggnation
	3.5. Kvantifiering av vattenflöden över konstgräsplanerna
	3.6. Kvantifiering av massflödet av mikropartiklar från fyllmaterial till vatten
	3.7. Lysimeterstudiers för- och nackdelar

	4.  Slutsatser
	5.  Referenser
	Bilagor


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowPSXObjects false
  /AllowTransparency false
  /AlwaysEmbed [
    true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /AntiAliasGrayImages false
  /AntiAliasMonoImages false
  /AutoFilterColorImages true
  /AutoFilterGrayImages true
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /ColorACSImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageResolution 300
  /ColorSettingsFile ()
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /CropColorImages false
  /CropGrayImages false
  /CropMonoImages false
  /DSCReportingLevel 0
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /Description <<
    /SVE <FEFF005B00420061007300650072006100640020007000E50020002700700064006600200031002E00330020007000720069006E00740027005D00200041006E007600E4006E00640020006400650020006800E4007200200069006E0073007400E4006C006C006E0069006E006700610072006E00610020006F006D002000640075002000760069006C006C00200073006B006100700061002000410064006F006200650020005000440046002D0064006F006B0075006D0065006E007400200073006F006D002000E400720020006C00E4006D0070006C0069006700610020006600F60072002000700072006500700072006500730073002D007500740073006B00720069006600740020006D006500640020006800F600670020006B00760061006C0069007400650074002E002000200053006B006100700061006400650020005000440046002D0064006F006B0075006D0065006E00740020006B0061006E002000F600700070006E00610073002000690020004100630072006F0062006100740020006F00630068002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020006F00630068002000730065006E006100720065002E>
  >>
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0
  /DoThumbnails false
  /DownsampleColorImages true
  /DownsampleGrayImages true
  /DownsampleMonoImages true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /EmbedOpenType false
  /EmitDSCWarnings false
  /EncodeColorImages true
  /EncodeGrayImages true
  /EncodeMonoImages true
  /EndPage -1
  /GrayACSImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageResolution 300
  /ImageMemory 1048576
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /MonoImageResolution 1200
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /NeverEmbed [
    true
  ]
  /OPM 1
  /Optimize true
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B004800F600670020007500700070006C00F60073006E0069006E0067005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.25000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0
    0
    0
    0
  ]
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXTrapped /False
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0
    0
    0
    0
  ]
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PassThroughJPEGImages true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


