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SAMMANFATTNING 
Hänsyn till frågor som nyttor, resurser, gifter, klimat och energi är alla aspekter som är 

viktiga för miljöprestandan inom idrotten. Fyllnadsmaterial (granulat) 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 med flera. Det är främst 

fyllnadsmaterial av däck, så kallat SBR, och miljöaspekter kring dess kemiska innehåll 

och potentiell utlakning till vatten som har studerats tidigare medan andra typer av 

fyllnadsmaterial eller andra material i konstgräsplaner har studerats i mycket mindre 

omfattning, trots att de också kan emittera oönskade ämnen. Denna studie syftade till att 

analysera kvalitén och kvantiteten av vatten som rinner från konstgräsplaner med olika 

typ av fyllnadsmaterial. Målet var att jämföra och bedöma omgivningspåverkan från 

fyllnadsmaterialen utifrån utlakade ämnen till dräneringsvatten. Metoden bestod av 

mätning av oönskade ämnen så som metaller, PAH och mellanflyktiga organiska ämnen 

i dräneringsvatten samt analys av vattenflöde från konstgräsplanerna med 

fyllnadsmaterial av SBR respektive EPDM gummi. Lysimetrar installerades vid båda 

konstgräsplanerna och provtogs för analys av ämnen i vatten under två års tid, stickprov 

togs på stillastående vatten i brunnar. Vattenflöden uppskattades utifrån uppmätta 

flöden och teoretiska beräkningar. Ett maximalt värde för spridningen av mikropartiklar 

från fyllnadsmaterial genom konstgräsmattan och överbyggnaden till dräneringsvatten 

beräknades teoretiskt. Vattenflödesanalysen visade att endast en mycket liten andel av 

nederbörden under mätperioden flödade från konstgräsplanerna till grundvatten eller till 

dräneringsbrunn. Detta ligger i linje med tidigare studier på området. Vatten bedöms 

kunna flöda horisontellt ut ur konstruktionen eller som ytvatten och detta bedöms 

variera beroende på nederbördsmängderna. Halter av undersökta ämnen i vatten som 

dränerade genom konstgräsplanens överbyggnad var under riktvärden för utsläpp till 

dagvatten, för ämnen där det finns riktvärden. Metallhalterna var lägre än vad som 

uppskattas återfinnas i dagvatten från parkmiljöer och lågt trafikerade vägar. Analys av 

detekterade S-VOC ämnen visade inte på några kända oönskade ämnen och vidare 

analys pekade på att ämnena inte bör utgöra någon betydande risk. Den sammantagna 

potentiella massan av partiklar från fyllnadsmaterial som i extremfall tagit sig igenom 

överbyggnaden med dräneringsvatten var liten i förhållande till den mängd som kan 

tänkas spridas på ytor runt konstgräsplanen. Antalet partiklar analyserades inte. 

Omgivningspåverkan från utlakade ämnen från fyllnadsmaterialen som följt med 

dräneringsvatten genom överbyggnaden vid de undersökta konstgräsplanerna bedöms 

därför vara liten. Figuren nedan visar vattenflöden och röd ring markerar vilket vatten 

som primärt har provtagits i fält.  
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som inte undersökts illustreras med gula pilar. 
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SUMMARY 
Chock absorbing elastic infill materials used in artificial turf in football fields can be 

made of different types such as rubber, plastic, cork or other materials of different 

origins. It is primarily infill from recycled tires and environmental aspects such as 

chemical content and potential leaching to water that has been studied. However, other 

types of infill or other materials in artificial turf have been studied to a much smaller 

extent, even though they can also emit hazardous substances. This study aimed at 

analyzing the quality and quantity of water flowing from artificial turf fields constructed 

with different types of infill materials. The aim was to compare and assess the 

environmental impact of leached substances from the infill materials to drainage water. 

The method consisted of measurement of substances in drainage water as well as 

analysis of water flowing from the artificial turf fields, one of which was constructed 

with infill from recycled tire material, so-called SBR, and the other was constructed 

with infill from EPDM rubber. Lysimeters were installed in both artificial turf fields and 

water was sampled for further analysis of substances for a period of two years. Some 

water samples were taken directly from water in drainage wells. Sampled water was 

analyzed for metals and, inter alia, polyaromatic hydrocarbons and semi volatile organic 

substances by using a non - target screening method. Water flows throughout the 

artificial turf field was quantified. A maximal value for the dispersion of microparticles 

from infill material through the artificial lawn and the superstructure to drainage water 

was theoretically calculated. Infiltrated water that reached the drainage pipes or 

groundwater during the study period was about 1 % of total rainfall. It is possible that 

infiltrated rainwater is flowing horizontally out from the constructions. The 

concentrations of substances emitted from the infill materials that are transported with 

water through the superstructure of the artificial turf fields were below substance target 

values for discharges into water, where there are guideline values. The levels of metals 

expected to be emitted were lower than estimated to be found in surface run off from 

park environments and low-traffic roads. An analysis of detected S-VOC substances 

was conducted by using the EPI suite tool. Analysis showed that the concentrations was 

of small concern regarding aquatic risk. The total potential mass of particles from infill 

material in drainage water was relatively very small in relation to the amount that could 

be spread to surfaces around the artificial turf field. The number of microparticles from 

infill and turf was not measured. The figure below illustrates measured water flows at 

the studied artificial turf field.  
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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 fyllnadsmaterial då alla sorter 

inte är granulerade material), pad, färger, dräneringsrör och andra material kan innehålla 

miljömässigt oönskade ämnen (Magnusson, 2016; Nilsson et al. 2008). Fyllnadsmaterial 

till konstgräsplaner har stötdämpande egenskaper och kan vara tillverkade av olika typer 

av material så som gummi, plast, kork eller andra material. Det är främst miljöaspekter 

kring fyllnadsmaterialens innehåll och potentiell utlakning av ämnen till vatten som har 

studerats och främst från så kallat SBR som består av återvunnet däckmaterial (Nilsson 

et al. 2008; Lim & Walker 2009; Vidair et al 2007; Birkholz et al. 2003). Andra 

fyllnadsmaterial har studerats i mindre omfattning. Studier visar dock att andra 

fyllnadsmaterial så som nyproducerade plast- och gummimaterial, så kallat TPE och 

EPDM samt återvunnet gummi från kablar och andra produkter än däck, så kallat R-

EPDM emitterar oönskade ämnen (Magnusson 2016; Nilsson et al., 2008). Det finns få 

studier som baseras på kontrollerade mätningar av vatten från konstgräsplaner men 

sammantaget ses en liten miljörisk (Kolitzus 2006; Lim & Walker 2009; Lithner 2016; 

Moretto 2007). Dessa studier är främst fokuserade på användning av SBR. Tidigare 

studie av vattenbalans av Fleming et al. (2016) visar att konstgräsplaner kan ta emot 

stora nederbördsmängder utan att ge vattenflöde till dräneringsbrunn. Detta beror dels 

på att materialen i konstruktionen har god förmåga att hålla vatten. Det finns ändå lite 

kunskap om hur stor del av nederbörden som faktiskt når ner till dräneringen, rinner på 

överbyggnadens yta eller vidare till grundvatten samt hur mycket som kan avdunsta från 

konstgräsplaner Utifrån denna bakgrund ses att det behövs verifiering av tidigare 

studiers resultat och att olika typer av fyllnadsmaterial bör inkluderas så att jämförelser 

och bedömning av omgivningspåverkan sker på lika premisser. Denna studie har 

genomförts inom Optimassprogrammet där bl.a. miljöaspekter från byggande och 

användning av konstruktionsmaterial studeras. Stockholms och Sundbybergs 

fritidsförvaltningar har till studierna upplåtit två konstgräsplaner. 

1.2. Syfte och mål 

Studien syftade till att analysera vattenflöde och vattenkvalitet från konstgräsplaner med 

olika fyllnadsmaterial. Målet var att jämföra och bedöma omgivningspåverkan från 

konstgräsplanens fyllnadsmaterial utifrån utlakade ämnen till dräneringsvatten.  
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1.3. Avgränsningar 

Studien behandlar endast miljöprestanda för fyllnadsmaterialen i konstgräsplanerna. 

Fältstudierna är genomförda på konstgräsplaner som är lokaliserade i Stockholms län. 

Kartan nedanför visar medelårsnederbörd i Sverige år 1961–1990. Stockholmsområdet 

har relativt torrt klimat jämfört med exempelvis Göteborg. Medelårsnederbörden i 

Stockholm är omkring 500–600 mm. Vattenflöden som analyseras för 

konstgräsplanerna i studien är därför främst applicerbara för områden i Sverige med 

liknande klimat som Stockholmsområdet. 

 

 

Figur 1. Årsmedelnederbörd i Sverige mellan 1961–1990 (SMHI, 2017). 
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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 2 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. Exempelvis uttjänta däck som kan användas i andra tillämpningar, 

t.ex. som bränsle i produktion av cement. 

 

Figur 2. 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 fyllnadsmaterial med avseende på utlakade ämnen till vatten under 

användningsfasen. Systemnivån är markerad med röd ring i Figur 2. 
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2.2. Analys av vattenbalans 

Vattenbalansen analyserades genom att kombinera; 

1) nederbördsstatistik från närliggande väderstationer,  

2) uppskatta konstruktionsmaterialens förmåga att hålla vatten 

3) mäta nederbördsmängder som når lysimetrarna över tid samt 

4) mäta mängden nederbörd som når dräneringsbrunn över tid under en period av -

för området - större nederbördsmängder 

2.3. Kemiska analyser av provtaget vatten 

Dräneringsvatten uppsamlat i lysimetrar och i dräneringsbrunn med analyserades med 

avseende på primärt metaller och organiska ämnen samt en kvantifiering av potentiell 

mängd (massa) partiklar i dräneringsvatten från fyllnadsmaterial 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 non- target screening (Mellanflyktiga organiska ämnen) 

• PAH16, fenoler, klorfenoler ftalater, destillerbara fenoler, alkylerade fenoler, 

PCB7, klorbensen 

• DOC 

2.4. Kvantifiering av extremvärde för massflöde av mikroplaster 

Utifrån uppmätta halter av kända markörer för SBR i dränerat vatten kvantifierades ett 

extremvärde för totala massan av partiklar från fyllnadsmaterial som eventuellt kunde 

ha följt med vatten genom en av konstgräsplanernas överbyggnad. 

2.5. Värdering av omgivningspåverkan från studerat lysimetervatten 

Halter av detekterade ämnen jämfördes med riktvärden, där det finns riktvärden samt 

med tidigare riskbedömningar där samma eller liknande ämnen analyserats. För S-VOC 

ämnen, där det saknas riktvärden, analyserades initialt den akuta akvatiska risken 

genom användning av verktyget EPIsuite som utvecklats av amerikanska 

miljömyndigheten (US EPA 2016).  

2.6. Genomförande 

2.6.1. 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. Dessutom genomfördes mätningar av 

mängden vatten som når dräneringsbrunnen vid en av konstgräsplanerna. I Figur 3 ges 

en illustration över hur vattnet principiellt kan röra sig i konstgräsplanen.  
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Figur 3. Principskiss av vattenflöden i en konstgräsplan. Röd ruta markerar vilket 

vatten som samlats i lysimetrar och som analyserats. Grön ruta markerar vatten som 

uppmätts med en flödesmätare under del av mätperioden vid en av konstgräsplanerna. 

För att möjliggöra provtagningen i mätpunkten i konstgräsplanen 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. 

2.6.2. Installation av lysimetrar och flödesmätare 

Figur 4 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 5 har lysimetrarna placerats ut. En svag 
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Avdunstning 

Ytavrinning 
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lutning av lysimetrarna säkerställer att slangen kan suga upp allt vatten från botten av 

lysimetrarna. 

 

Figur 4. Färdigbyggda lysimetrar redo för installation. 

 

Figur 5. Lysimetrar utplacerade i överbyggnaden ca 0,5 meter under läget för själva 

konstgräsmattan och i höjd med dräneringsrör. 

För mätning av vattenmängd som når dräneringsbrunnen installerades en flödesmätare 

vid en av konstgräsplanerna. Flödesmätaren består av en insats med ett värn på utgående 

rör från samlingsbrunnen. Överfallet över värnet mäts med ultraljud samt nivån av 

vattenytan i brunnen varje timme och data lagras och skickas trådlöst och går att följa 

online. Flödesmätaren mäter med 1 mm noggrannhet både vattennivån i brunnen, flödet 

på utgående vatten samt lufttemperatur (Pers. komm. Daniel Granlund 2015-11-29). En 

ritning för flödesmätaren i samlingsbrunnen presenteras i Figur 6. 

 

Figur 6. Ritning för flödesmätaren som installerats i den täta samlingsbrunnen till en 

av konstgräsplanerna. 
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2.6.3. 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. Fyllnadsmaterialet var av SBR. Fyllnadsmaterialet 

hade tidigare använts på en annan konstgräsplan och entreprenören valde att återvinna 

detta till konstgräsplanen i Rissne. Åldern på fyllnadsmaterialet 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 

samt med markränna. Allt dräneringsvatten och ytvatten från markränna gick till samma 

dräneringsbrunn. Fyllnadsmaterialet 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. En flödesmätare 

installerades enbart i samlingsbrunnen/ dräneringsbrunnen vid konstgräsplanen i 

Rågsved med EPDM. Installationen skedde i slutet av projektet under hösten 2017. 

2.6.4. Framtagande av vattenbalans 

Information om nederbördsmängder inhämtades från närliggande väderstationer. För 

konstgräsplanen i Rågsved användes en väderstation som är lokaliserad i området 

Högdalen ca 2 km från konstgräsplanen. För konstgräsplanen i Rissne användes 

nederbördsdata från en väderstation i Tensta, ca 2 km från konstgräsplanen. Från 

väderstationerna inhämtades nederbördsdata som mm/dygn och mm/h. 

För de ingående konstruktionsmaterialen i de studerade konstgräsplanerna så 

uppskattades dess förmåga att hålla vatten. Vattenhållningstal för grus och sandmaterial 

erhölls från litteratur medan materialen till själva konstgräsmattan studerades genom att 

väga mindre delar av materialen före och efter att de mättats med vatten. (Se bilaga 2 

för mer information om dessa uppskattningar). 

Mätning och provtagning av vatten från lysimetrar och dräneringsbrunn skedde under 

perioden december 2015 - september 2017 (Se Bilaga 3 för mer information om 

provpunkter). Vid provtagning noterades volymen vatten som var möjlig att pumpa ut 

från lysimetrarna. Mätning av vatten som flödade ut från dräneringsbrunn genomfördes 

för konstgräsplanen i Rågsved under studiens slutskede i oktober – november 2017. 

Flödesmätaren i Rågsved mätte vattenflöde från dräneringsbrunnen under en period av 

mer ihållande nederbörd. Se Bilaga 2 för mer information om metoden för beräkning av 

vattenflöden.  
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En översiktlig vattenbalans togs fram utifrån insamlade data. En vattenflödesbild 

utvecklades med flödespilar för nederbörd, konstruktionsmaterialens förmåga att hålla 

vatten och vatten som når dränering, utifrån de vattenflöden som kan tänkas uppstå, se 

figur 7.  

 

Figur 7. Principskiss, olika vattenflöden för en konstruktion, så som konstgräsplaner. 

Vatten som flödar in i systemet är nederbörd (N). Vatten som flödar ut ur systemet är 

avdunstning (A), ytavrinning (YA), dränering (D) och grundvattenbildning (GVB). 

Vatten kan också buffras (B) i materialen i systemet. Totalt ut- och inflöde i systemet 

kan generellt beskrivas i ekvationen: 

N = A + YA + D + GVB  

Se bilaga 2 för mer information om vattenflödesberäkningar. 

2.6.5. Provtagning och kemisk analys av vatten  

Vatten som provtogs från de installerade lysimetrarna analyserades med avseende på 

ämnen presenterade i Tabell 1. Enstaka prover togs också på stillastående vatten i 

dräneringsbrunnar. En lista över analysmetoderna finns i Bilaga 3. 

Tabell 1. Ämnen som analyserats i vatten från lysimeter  

Ämnesgrupp  

Metaller Filtrerat 

Uppslutet 

Mellanflyktiga organiska ämnen, S-VOC non target 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 och vid tillfällen då 

vattenprov inte var tillräckligt för alla analyser så prioriterades metaller i studiens första 

tid och sedan organiska ämnen senare. Provtagning genomfördes också på lysimetrar 
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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 4. 

2.6.6. 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. 

2.6.7. Analys av S-VOC ämnen 

För detekterade S-VOC ämnen i lysimetrar analyserades dessa genom användning av 

verkyget EPIsuite som är framtaget av den amerikanska miljömyndigheten. EPI suite 

har bl.a. använts i bedömning av akvatisk risk pga organiska ämnen i mikroplaster 

(Wagner & Lambert, 2017) och föroreningar i grundvatten (Epting et al. 2017). I 

verktyget finns moduler för att utifrån mycket lite information om de organiska ämnena 

kvantifiera värden för Predicted No Effect Concentrations dvs den uppskattade högsta 

koncentrationen av det enskilda ämnet i vatten där effekter ännu inte kan påvisas på 

bl.a. fisk, daphnier och grönalger. För användning av verktyget behövs data för ämnets 

uppbyggnad på molekylnivå, så kallade SMILES (På svenska: Förenklat molekylärt 

radinmatningssystem). Denna information hämtades från den webbaserade databasen 

chemspider (www.chemspider.com ). Genom att följa metodiken i Interpretive 

Assistance Document for Assessment of Discrete Organic Chemicals (US EPA 2013b) 

bedömdes initialt signifikansen av detekterade S-VOC ämnen gällande 

omgivningspåverkan. 

2.6.8. Kvantifiering av massflöden av partiklar från fyllnadsmaterial 

Zink och dess uppmätta halt i lysimetervatten i konstgräsplanen med SBR användes 

som markör för att kvantifiera den maximala spridningen av partiklar av 

fyllnadsmaterial 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 fyllnadsmaterialet som använder för 

konstgräsplanen som studerades. Se Bilaga 5 för beräkningar. 

  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Molekyl
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3.  RESULTAT 

3.1. Vattenbalans 

I figur 8 presenteras de uppskattade vattenflödena för konstgräsplanerna mellan 2015- 

2017 då nederbörden var i medel 390 mm per år.  

 

Figur 8. Uppskattade vattenflöden för de studerade konstgräsplanerna under två år när 

årsnederbörden i medel var 390 mm. 

Vatten som flödar in i systemet är nederbörd (N). Vatten som flödar ut ur systemet är 

avdunstning (A), ytavrinning (YA), dränering (D) och grundvattenbildning (GVB).  

I Rissne varierade mängden uppsamlat vatten i lysimetrarna i Rissne mellan 0,08 – 4 % 

av nederbörden medan variationen i Rågsved var 0, 29–0, 41 %. Medianvärdet i Rissne 

var 1,3 % och i Rågsved 0,35 %. Grundvattenbildning (GVB) och dränering till 

dräneringsledningar (D) från infiltration var därmed upp till 1 %. Lysimetrarna 

vattenfylldes aldrig helt vilket bekräftar att systemet ligger ovanför grundvattenytan. 

Övriga tänkbara flöden från systemet var avdunstning (A), ytvattenavrinning (YA) och 

den del av dränering som inte går in i dräneringsledningar utan kan ha lämnat systemet 

sidoledes (DS) genom jord och bergmateriallagren.  

Det uppskattades krävas ca 5 mm nederbörd för att vattenmätta själva 

konstgräsmaterialen, dvs konstgräs, fyllnadsmaterial, fyllnadssand och pad i Rissne. 

Motsvarande lager med pad i Rågsved uppskattas kräva 7, 5 mm nederbörd för 

vattenmättning (Se bilaga 2 för beräkningar gällande vattenbalans). Dessa 

nederbördsmängder antogs kunna avdunsta. Avdunstningen (A) för konstgräsplanerna 

uppskattades därmed till 72–79 %. För att sedan vatten ska transporteras vidare 

horisontellt som ytvatten (YA) eller infiltreras och sedan dräneras sidoledes (DS) antogs 

det krävas en dygnsnederbörd som är högre, dvs mer än 5 respektive 7,5 mm i Rissne 

respektive Rågsved. Antalet dagar under mätperioden då nederbörden i området kring 

konstgräsplanerna översteg 5 mm respektive 7,5 mm/ dygn var 42 dagar i Rissne och 30 

dagar i Rågsved. Uppskattad total av ytvattenavrinning (YA) och dränering sidoledes 

(DS) var därmed sammanlagt 200 mm i Rissne och 174 mm i Rågsved, dvs 28 % 

respektive 21 % av total nederbörd. Med avdrag för 1 % av nederbörden som nådde ner 
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till grundvattenbildning (GVB) och dräneringsledningar (D) så ges att (YA) + (DS) är 

mellan 20 – 27 %. 

Gällande buffring i jord och bergmaterialen mellan konstgräsmaterialen och 

dräneringssystemet uppskattades den till ca 11 mm nederbörd, dvs ca 1,5 % av 

nederbörden. Jord och bergmaterialen kommer ha avdunstning men detta har inte tagits 

med i dessa beräkningar. Det vatten som ytavrinner (YA) till konstgräsets ytterkant 

kunde inte mätas av lysimetrarna då de inte var placerade precis på kanten, men en 

andel av det som dränerar till markränna (DYA) antogs hamna i samlingsbrunnen i 

Rågsved. I Rågsved genomfördes mätningar under en nederbördsintensiv period med en 

total nederbörd av 40 mm under 15 dagar. Under en sammanhållen period av tre dagar 

med ihållande nederbörd föll ca 18 mm i området. Högsta dygnsnederbörd var 14 mm 

(Se bilaga 2 för data). Inget flöde ut ur dräneringsbrunnen noterades under eller efter 

denna period. Konstgräsplanens förmåga att hålla vatten innebär att det endast är 

enstaka regn över 14 mm där ytvattenavrinning (YA) eller dränering sidoledes (DS) bör 

ge ett flöde till sidodränering som sedan kan hamna i dräneringsbrunnen. Utifrån 

nederbördsstatistiken ses att de nederbördsmängder i Rågsvedområdet som är större än 

14 mm och som möjligtvis kan nå brunnen tillsammans uppgår till 67 mm, dvs 8 % av 

nederbörden. För Rissne, där det inte finns någon pad antogs det att nederbördsmängder 

över 10 mm bör innebära att vatten från YA och DS kan nå sidodräneringen. Detta flöde 

skulle i så fall motsvara ca 11 % av nederbörden. Ytavrinning och dränering i sidoled 

som inte når sidodräneringen utan dränerar eller ytavrinner förbi och ut genom systemet 

uppgår därför till 12–16 %.  

3.2. Detekterade ämnen i vatten 

3.2.1. Rissne konstgräsplan med SBR som fyllnadsmaterial 

Provtagning 

Provtagning av vatten från lysimetrar genomfördes vid fem tillfällen och 

stickprovtagning från dräneringsbrunn genomfördes en gång. Resultat från analyserna är 

sammanställda i Tabell 2 och 3. 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 och i Tabell 

3 redovisas detekterade S-VOC ämnen och andra undersökta ämnen samt dess halter. 

Metaller 

Från provtagning i sex lysimetrar samt dräneringsbrunn i Rissne har ett flertal metaller 

detekterats. Detekterbara metaller var arsenik, barium, bly, kadmium, kobolt, koppar, 

krom, 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 
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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. 

S-VOC  

S-VOC ämnen presenteras i Tabell 3. För S-VOC ämnen detekterades vid första S-VOC 

provtagning 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. Halten vid nästa S-VOC 

provtagning är något lägre. 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 konstgräsplanerna lakar ut ämnet. Vid den andra 

S-VOC provtagningen från lysimetrarna ses att ämnet klingar av. Ämnet 5-Sec-

butylpyrogallol detekterades i halten 0,8 μg/l vid första S-VOC provtagning men var 

inte detekterbar vid det senare S-VOC provet. Detta ämne kunde inte påvisas från 

referensprov av lysimetrarna. Ämnet kunde inte hittas i CL databasen som tillhandahålls 

av ECHA (2017). I samband med den andra provtagningen där S-VOC ämnen 

analyserades så detekterades även sex nya ämnen, där tre troligtvis är kontamination 

från utrustningen då de detekterats i referensprovtagning. För de tre ämnen som kan 

härledas till konstgräsets material så hittades ingen information i CL databasen (ECHA 

2017). Ingen provtagning för S-VOC analys av vatten i dräneringsbrunnen var möjlig då 

brunnen var tom vid tillfället. 

Övriga studerade ämnen 

Övriga ämnen presenteras i Tabell 3. Detekterbara PAH:er var naftalen vid första 

provtagning av lysimetrar. Vid nästkommande provtagning låg koncentrationen under 

detektionsgränsen men kunde detekteras i en tredje provtagning. Därefter kunde ämnet 

inte detekteras. Ämnet kan härstamma från SBR fyllnadsmaterialet 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. Ytterligare provtagning visade att halten 

destillerbara fenoler klingat av.  

  



 

13 

 

Tabell 2. Rissne Konstgräsplan (SBR). Provtagning av 6 lysimetrar, stickprov i dräneringsbrunn och referensprov. Analys med 

avseende på koncentration i (μg/l) av metaller. Ej analyserade ämnen = ”-”. Rödmarkerat = gränsvärde överskridits. F =filtrerat och 

U =uppslutet prov. 

Provtagning, antal dgr efter 

installation 20151001 

Dag 63,  

151214 

Dag 200, 

160420 

Dag 329, 

160824 

Dag 336 

160831 

Dag 395 

161101 

Dag 547 

170331 

Dag 713 

170912 

Riktvärde 

,dagvatten 

Konta-

minering 

Provpunkt: Brunn Lys. 6 Lys. 3-6 Lys. 4 Lys. 5 Lys. 5 Lys. 6 Lys. 3-6  Extern lys. 

Tomma lysimetrar: Alla Lys 1-5 Ingen Ingen Lys 1-4 & 6 Lys 1-4, < 5 ml Ingen   

Antimon (F): 

Antimon (U): 

< 1.0 

- 

< 1.0 

- 

<1.0  

< 1.0  

< 2.0 

- 

< 1.0 

< 1.0 

< 1.0 

< 1.0 

< 1.0 

- 

< 1.0 

< 1.0 

 < 1.0 

< 0.001 

Arsenik (F): 

Arsenik (U): 

0.37 

- 

1.0 

- 

1.0 

0.91 

1.6 

- 

0.73 

1.00 

0.77 

0.88 

0.93 

- 

1.2 

1.6 

15 (A) 0.37 

0.72 

Barium (F): 

Barium (U): 

3.9 

- 

29 

- 

31 

33 

33 

- 

25 

28 

8.2 

< 20 

5.8 

- 

20 

24 

 2,2 

< 20 

Bly (F): 

Bly (U): 

0.14 

- 

0.31 

- 

 < 0.050  

< 0.50  

< 0.10 

- 

0.068 

< 0.50 

< 0.050 

< 0.50 

< 0.050 

- 

< 0.050 

< 0.50 

10 (B) < 0.050 

< 0.50 

Kadmium (F): 

Kadmium (U): 

0.033 

- 

0.61 

- 

0.17 

0.20 

0.11 

- 

0.12 

0.18 

0.035 

< 0.10 

0.032 

- 

0.078 

< 0.10 

0.4(B) 0.046 

< 0.10 

Kobolt (F): 

Kobolt (U): 

- 

- 

14 

- 

0.59  

2.6  

< 0.40 

- 

1.00 

1.9 

0.42 

< 1.0 

0.30 

- 

1 

1..5 

 < 0.20 

1.9 

Koppar (F): 

Koppar (U): 

10 

- 

11 

- 

7.2 

9.6 

5.4 

- 

6.6 

8.9 

4.1 

5.2 

4.7 

- 

4.9 

7.7 

14 (B) -17.2 

-10.7 

Krom (F): 

Krom (U): 

<0.20 

- 

< 0.20 

- 

< 0.20 

< 1.0   

< 0.40 

- 

0.29 

< 1.0 

< 0.20 

< 1.0 

< 0.20 

- 

< 0.20 

1.8 

12.5 (B) <0.20 

<1.0 

Kvicksilver (F): 

Kvicksilver (U): 

- 

- 

- 

- 

< 0.10  

< 0.10  

- 

- 

< 0.10  

< 0.10 

- 

- 

- 

- 

- 

< 0.10 

0.05 (A) < 0.10 

< 0.10 

Molybden, (F): 

Molybden (U): 

1.8 

- 

15 

- 

19 

18 

11 

- 

51 

51 

20 

20 

17 

- 

26 

32 

 3.14 

3.9 

Nickel (F): 

Nickel (U): 

0.41 

- 

52 

- 

14 

15 

11 

- 

10 

12 

4.1 

4.2 

3.3 

- 

6.6 

8.2 

27.5 (B) 7.3 

7.5 

Selen (F): 

Selen (U): 

< 0.50 

- 

62 

- 

42 

36 

61 

- 

5.3 

4.6 

2.7 

< 3.0 

2.7 

- 

16 

14 

 
3.6 

3.2 

Vanadin (F): 

Vanadin (U): 

- 

- 

0.66 

- 

0.62 

1.0 

0.58 

- 

0.33 

1.1 

0.38 

0.56 

0.42 

- 

0.66 

1.1 

 
0.22 

1.5 

Zink (F): 

Zink (U): 

5.8 

- 

8.5 

- 

2.3 

< 5.0  

5.7 

- 

3.6 

5.6 

2.3 

<5.0 

1.4 

- 

2.3 

5.3 

52.5 (B) -3.5 

< 5.0 

* Naftalen . 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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Tabell 3. Rissne Konstgräsplan (SBR). Provtagning av 6 lysimetrar,  stickprov i dräneringsbrunn och referensprov. Analys med 

avseende på koncentration i (μg/l ) av PAH, fenoler, DOC och S-VOC- ämnen. Ej analyserade ämnen = ”-”. Rödmarkerat = 

gränsvärde överskridits. F = filtrerat och U = uppslutet prov. 

Provtagning, antal dgr efter installation 

20151001 

Dag 63, 

151214 

Dag 200, 

160420 

Dag 329, 

160824 

Dag 336 

160831 

Dag 395 

161101 

Dag 547 

170331 

Dag 713 

170912 

Riktvärde 

,dagvatten 

Konta-

minering 

Provpunkt: Brunn Lys. 6 Lys. 3-6 Lys. 4 
Lys. 5 Lys. 

5 

Lys. 6 Lys. 3-6  Extern lys. 

Tomma lysimetrar: Alla Lys 1-5 Ingen Ingen Lys 1-4 & 

6 

Lys 1-4, < 5 ml Ingen   

PAH16  

(icke dekanterat) 

- 

 

0.023* < 0.020* - 

 

0.025* - < 0.020* < 0.020* 2 (C) 0.031 

(Fenantren) 

Summa övriga PAH  

(icke dekanterat) 

- 

 

< 0.30 < 0.30 - 

 

< 0.30 - < 0.30 < 0.30 - 

 

< 0.30 

Destillerbara fenoler (fenolindex) - 

 

- 

 

9.8  - 

 

7.0 - - <5.0 - 6.9 

DOC  - - 19 000 - - - - 17 000 - 9600 

S-VOC ämnen 
    

    
  

Benzenesulfonamide, N-butyl-  

[3622-84-2] 

- - 1 400 - -  - 1 000 - 1450 

1,3-Cyclohexanedione, 4,6-di-t-butyl-  - - 2.4 - -  - 0.4 - - 

5-Sec-butylpyrogallol [56707-65-4 ]  - - 0.8 - -  - 0 - - 

Decanedioic acid, bis(2,2,6,6-tetramethyl-

4-piperidinyl) ester [52829-07-9] 

- - 0 - - - - 160 - 73 

Proline, 2-methyl-5-oxo-, methyl ester 

[56145-24-5] 

- - 0 - - - - 11 - 2,3 

Phenol, 2,4-bis(1,1-dimethylethyl)- 

 [96-76-4] 

- - 0 - - - - 3 - 7,1 

7-Methoxy-2,2,4,8-

tetramethyltricyclo[5.3.1.0(4,11)]undecane 

- - 0 - - - - 2,7 - - 

Methylenebis(2,4,6-

triisopropylphenylphosphine) 

- - 0 - - - - 2,5 - - 

Thiophene, 2,5-bis(2-methylpropyl)- 

[54845-33-9] 

- - 0 - - - - 0,5 - - 

*Naftalen: MKN-gränsvärde för årsmedelvärdet inlandsytvatten (HVMFS, 2013)  
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3.2.2. Rågsved konstgräsplan med EPDM som fyllnadsmaterial 

Provtagning 

Provtagning av vatten från lysimetrar genomfördes vid fem tillfällen och stickprov tre gånger 

från stillastående vatten i dräneringsbrunn. Resultat från analyserna är sammanställda i Tabell 

4 och 5. Provpunkten anger vilket vatten som analyserats. Tabell 4 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 4 presenteras resultat för halter av metaller och i Tabell 5 S-

VOC och andra undersökta ämnen. 

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. 

S-VOC 

För S-VOC ämnen i lysimetervatten detekterades vid första S-VOC provtagningen 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. Inget av dessa 5 

ämnen återfanns i CL databasen som ECHA (2017) tillhandahåller. En ytterligare provtagning 

från lysimetrarna har inte varit möjlig under studiens tid då vattenmängderna som krävs för S-

VOC analyser varit för låga. 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 fyllnadsmaterial (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). 
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Övriga undersökta ämnen 

PAH har inte detekterats i provtaget vatten. Halterna gällande destillerbara fenoler och DOC 

var något högre än från SBR konstgräsplanen. Inga ämnen av PCB7, ftalater, klorbensenser, 

klorfenoler, fenoler och alkylerade fenoler detekterades vid provtagningarna. 
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Tabell 4. 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 =” –”. Rödmarkerat = gränsvärde överskridits. F = 

filtrerat och U =uppslutet prov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Provtagning, antal. dgr 

efter installation 20151022 

Dag 42, 

151214 

Dag 179, 

160420 

Dag 308 

160824 

Dag 315 

160831 

Dag 374 

161101 

Dag 526 

170331 

Dag 621 

170704 

Dag 691 

170912 

Riktvärde 

,dagvatten 

Kontaminering 

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

Tomma lysimetrar: Alla Alla Ingen Lys 1-3 Alla Alla Ingen Ingen   

Antimon (F): 

Antimon (U): 

1.6 

- 

- 

- 

- 

- 

< 2.0 

- 

< 1.0 

< 1.0 

< 1.0 

< 1.0 

< 1.0 

< 1.0 

< 1.0 

< 1.0 

 < 1.0 

< 0.0010 

Arsenik (F): 

Arsenik (U): 

1.6 

- 

- 

- 

- 

- 

1.1 

- 

< 0.20 

< 0.20 

< 0.2 

< 0.5 

0.73 

0.88 

0.9 

1.2 

15 (A) 0.37 

0.72 

Barium (F): 

Barium (U): 

37 

- 

- 

- 

- 

- 

37 

- 

25 

28 

4.5 

<20 

36 

37 

32 

37 

 2.2 

< 20 

Bly (F): 

Bly (U): 

0.39 

- 

- 

- 

- 

- 

< 0.10 

- 

< 0.050 

< 0.50 

< 0.050 

< 0.50 

< 0.050 

< 0.50 

< 0.050 

< 0.50 

10 (B) < 0.050 

< 0.50 

Kadmium (F): 

Kadmium (U): 

<0.20 

- 

- 

- 

- 

- 

0.10 

- 

< 0.020 

< 0.10 

< 0.020 

< 0.10 

0.14 

0.19 

0.1 

0.13 

0.4(B) 0.046 

< 0.10 

Kobolt (F): 

Kobolt (U): 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1.3 

- 

0.55 

<1.0 

0.38 

<1.0 

1.8 

2.3 

1.2 

1.8 

 < 0.20 

1.9 

Koppar (F): 

Koppar (U): 

0.53 

- 

- 

- 

- 

- 

3.8 

- 

1.3 

1.7 

0.39 

<1.0 

3.9 

5.9 

3.2 

6.2 

14 (B) -17.2 

-10.7 

Krom (F): 

Krom (U): 

0.32 

- 

- 

- 

- 

- 

< 0.40 

- 

< 0.20 

< 1.0 

< 0.20 

< 1.0 

< 0.20 

<1.0 

< 0.20 

<1.0 

12.5 (B) <0.20 

<1.0 

Kvicksilver (F): 

Kvicksilver (U): 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

< 0.10 

< 0.10 

< 0.10 

< 0.10 

0.05 (A) < 0.10 

< 0.10 

Molybden, (F): 

Molybden (U): 

2.3 

- 

- 

- 

- 

- 

11 

- 

- 

- 

<0.50 

<1.0 

15 

16 

16 

18 

 3.14 

3.9 

Nickel (F): 

Nickel (U): 

11 

- 

- 

- 

- 

- 

12 

- 

1.5 

1.4 

0.80 

<1.0 

16 

19 

11 

16 

27.5 (B) 7.3 

7.5 

Selen (F): 

Selen (U): 

< 0.50 

- 

- 

- 

- 

- 

39 

- 

- 

- 

<0.50 

<3.0 

41 

32 

27 

23 

 
3.6 

3.2 

Vanadin (F): 

Vanadin (U): 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0.69 

- 

- 

- 

0.24 

<0.5 

0.58 

1.3 

0.86 

0.91 

 
0.22 

1.5 

Zink (F): 

Zink (U): 

2.4 

- 

- 

- 

- 

- 

27 

- 

25 

25 

83 

92 

4.5 

9.9 

10 

13 

52.5 (B) -3.5 

< 5.0 
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Tabell 5. Rågsved Konstgräsplan (EPDM). Provtagning av fyra lysimetrar, stickprov i dräneringsbrunn och referensprov. Analys med avseende 

på koncentration i (μg/l) av PAH, fenoler, S-VOC- ämnen. Ej analyserade ämnen =” –”. Rödmarkerat = gränsvärde överskridits.  

Provtagning, st. dgr efter installation 2015-10-22 Dag 42, 

151214 

Dag 179, 

160420 

Dag 308 

160824 

Dag 315 

160831 

Dag 374 

161101 

Dag 526 

170331 

Dag 621 

170704 

Dag 691 

170912 

Kontaminering 

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

Tomma lysimetrar: Alla Alla Ingen Lys 1-3 Alla Alla Ingen Ingen  

PAH16  (icke dekanterat) - - - - <0.30 <0.30 <0.30 - 0.031 (Fenantren) 

Summa övriga PAH  (icke dekanterat) - - - - <0.30 <0.30 <0.30 - < 0.30 

Destillerbara fenoler (fenolindex) - - - - 5.9 - 6.8 - 6.9 

DOC  - - - - - . 86 000 - 9600 

S-VOC ämnen          

Benzenesulfonamide, N-butyl-  1800 - 0 - - - 1450 

Aziridine, 2-methyl-3-(1-methylethyl)-1-(2-propenyl)-, trans-  19 - 0 - - -  

Cyclobutanecarboxylic acid, dodec-9-ynyl ester 17 - 0 - - -  

1,3-Cyclohexanedione, 4,6-di-t-butyl- 12 - 0 - - -  

Homatropine 1,1 - 0 - - -  

Benzenesulfonamide, N-(3-chloropropyl)-N-methyl- 1 - 0 - - - 1 

3-Piperidin-1-yl-propionic acid 2,2,6,6-tetramethyl-piperidin-4-yl ester  0.9 - 0 - - -  

3,5-Dichloro-6-cyanopyridin-2-yl dimethyl-(dithiocarbamate) [159324-91-1] 0 - 110 - - -  

Dimethyldithiocarbamic acid, S-(2-cyano-2-methyl-1-phenyl)vinyl ester 0 - 27 - - -  

Diethyldithiocarbamic acid 2-benzothiazolyl ester [95-30-7] 0 - 24 - - -  

1,3,5-Triazine, 2-allylamino-4,6-bis(4-morpholyl) [332409-13-9] 0 - 18 - - -  

8-Amino-5-fluoro-6-methoxy-2-methylquinoline 0 - 6.6 - - -  

Silane, tetraethenyl [1112-55-6] 0 - 6.3 - - -  

Thiocarbamic acid, N,N-diethyl-, S-benzothiazol-2-yl ester [61670-49-3] 0 - 5.9 - - -  

1,3-Cyclohexanedione, 4,6-di-t-butyl 0 - 4.9 - - -  

Thiocarbamic acid, N,N-diethyl-, S-benzimidazol-2-yl ester [104273-39-4] 0 - 4.4 - - -  

2-Benzothiazolamine, N-ethyl [28291-69-2] 0 - 3.3 - - -  

7,8-Epoxylanostan-11-ol, 3-acetoxy 0 - 2.2 - - -  

N-(2-Carboxyethyl)iminodiacetic acid [6245-75-6] 0 - 2.1 - - -  

7-Methoxy-2,2,4,8-tetramethyltricyclo[5.3.1.0(4,11)]undecane 0 - 1.7 - - -  

Oxprenolol [6452-71-7] 0 - 1.5 - - -  

2,6-Di-tert-butylbenzoquinone 0 - 0.9 - - -  

Urea, tetraethyl [1187 - 03 -7] 0 - 0.9 - - -  

2-Isopropyl-5,5-dimethylcyclohex-2-enone 0 - 0.8 - - -  

Quinoline, 1,2-dihydro-2,2,4-trimethyl [147-47-7] 0 - 0.5 - - -  

Cyclohexanecarboxaldehyde, 6-methyl-3-(1-methylethyl)-2-oxo-1-(3-oxobutyl) [22339-30-6] 0 - 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 - - -  



 

19 

 

4.  ANALYS 

4.1. Metaller 

I Figur 9 och 10 nedan illustreras hur metallhalterna i lysimetrarna klingat av över tid i 

förhållande till förslag till riktvärden samt riktvärden för utsläpp till dagvatten (Stockholm 

läns landsting 2009; Göteborgs stad 2013). Anledningen till att halter av metaller började 

analyseras så lång tid efter installation beror på att det inte har funnits något vatten i 

lysimetrarna innan dess. 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. Dessutom, för konstgräsplanen med EPDM i Rågsved 

prioriterades att inleda med ett S-VOC prov, vilket betyder att lysimetrarna tömdes en gång 

innan metallprover togs i Rågsved. Metallhalterna i figuren startar därför på lägre 

ingångsvärden än för SBR konstgräsplanen i Rissne. 

 

 

Figur 9 och 10. Metallhalter i lysimetervatten över tid i relation till riktvärden för 

dagvattenutsläpp. F = filtrerat och U = uppslutet prov. 

I Figur 11 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).  
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Figur 11. Metallhalter i lysimetervatten från konstgräsplanerna i förhållande till riktvärden 

för dagvattenutsläpp. 

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 fyllnadsmaterial kan möjligtvis leda till att utlakning av ämnen fortsätter över tid. 

För zinklakning från fyllnadsmaterial så är det möjligt att zinkutlakningen fortsätter till viss 

del över tid (Verschoor 2007). Sammanfattningsvis går det inte se några tydliga stora 

skillnader mellan konstgräsplanen i Rissne med SBR och i Rågsved med EPDM avseende 

detekterade ämnen.  

Fyllnadsmaterialet av SBR som används i Rissne har återvunnits från tidigare konstgräsplan 

och EPDM fyllnadsmaterialet 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. För att bättre förstå hur 

kvalitén på dräneringsvattnet gällande metaller från konstgräsplanerna förhåller sig till 

kvalitet på dagvatten från annan typ av byggnation och verksamhet så kan jämförelser göras 

utifrån schablonvärden. I Tabell 6 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 6. 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 6 för metaller i dagvatten från lågtrafikerade vägar 

och parkmark inkluderande gångvägar ses att dessa ligger högre än vad som förväntas laka ut 

från fyllnadsmaterialen till dräneringen i de undersökta konstgräsplanerna.  
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*Mätutrustningen gav kontaminering med kadmium och nickel
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4.2. S-VOC  

Halten av S-VOC i lysimetrarna i fält som kan härledas till fyllnadsmaterial är mycket låg 

jämfört med vad som ses vid S-VOC screening av lakvatten från fyllnadsmaterial producerat i 

lab. I Figur 12 ges en sammanställning av summan för S-VOC ämnen detekterade i lab och 

fält.  

 

Figur 12. Summa S-VOC ämnen detekterade i lab och fält för lakvatten från fyllnadsmaterial, 

lysimetervatten och vatten i dräneringsbrunn.  

 

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 
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kan härstamma från konstgräs, pad eller fyllnadsmaterial. Nilsson et al (2008) har genomfört 

miljöriskbedömning av fyllnadsmaterial, konstgräs och pad. Miljöriskbedömningen baserades 

på lakstudie i lab av olika fyllnadsmaterial 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 

fyllnadsmaterial och ha miljöskadliga egenskaper. I studien antogs den sammanlagda halten 

av ftalater och fenoler i lakvatten från fyllnadsmaterial och konstgräs vara 2089 μg/l. 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. Baserat på tidigare dessa studier och de uppmätta S-VOC ämnen bedömdes därför dessa 

innebära en liten miljörisk. För de S-VOC ämnen som påträffades i dräneringsbrunnen i 

konstgräsplanen med EPDM var dessa inte samma ämnen som påträffats i lysimetrarna. 

Troligtvis kan vatten i brunnen dels vara från bl.a. kraftigare nederbörd då vatten inte dränerar 

genom överbyggnaden utan tar andra vägar vilket gör att både lösta ämnen och partiklar kan 

föras med i högre grad och halter av ämnen kan koncentreras. Förutom fyllnadsmaterial, 

konstgräs och pad kan andra material kontaminera vattnet så som dräneringsrör, asfalt mm. 

4.2.1. Vidare analys av S-VOC ämnen 

S-VOC ämnen analyserades vidare genom användning av verktyget EPIsuite (US EPA 2016) 

som är framtaget av den amerikanska miljömyndigheten. Kronisk toxicitet analyserades inte 

då det endast bör uppstå något enstaka flöde från konstgräsplanerna och dessa tillfällen bör 

inte överstiga 20 dagar per år, vilket har satts som gräns för att kronisk risk ska vara aktuellt 

(US EPA 2013b). Utifrån kriterier för akut toxicitet togs en bruttolista fram utifrån de ämnen 

som kan härstamma från konstgräsmattan med fyllnadsmaterial och pad och som har 

tillräckligt hög löslighet för att dess toxiska effekter ska uppstå. I Tabell 7 nedan presenteras 

toxicitetsvärden för respektive ämne. Dessa värden har beräknats fram i EPIsuite utifrån 

molekylstruktur och för analysen har genomgående valts de strängaste värdena på toxiska 

koncentrationer för vardera ämnestyp för att inte underskatta toxiciteten.  

Tabell 7. Toxicitetsvärden för respektive ämne. 

Organism Sötvattensfisk Daphnia Alg 

 Acute Toxicity Values, 
96-hour LC50 [µg/l] 

Acute Toxicity Values, 
48-hour LC50,[µg/l] 

Chronic Toxicity 
Values, CHV, [µg/l] 

7-Methoxy-2,2,4,8-
tetramethyltricyclo[5.3.1.0(4,11)]undecane  184 142  

Thiophene, 2,5-bis(2-methylpropyl)- 97 84 201 

1,3-Cyclohexanedione, 4,6-di-t-butyl 3004 2050 127 

5-Sec-butylpyrogallol  2758 14988 1288 

Aziridine, 2-methyl-3-(1-methylethyl)-1-(2-
propenyl)-, trans-  406 1147 286 

Cyclobutanecarboxylic acid, dodec-9-ynyl 
ester 102 133 158 

Homatropine 127805 14236 30 

Benzenesulfonamide, n-(3-chloropropyl)-n-
methyl- 43398 44828 4246 

3-Piperidin-1-yl-propionic acid 2,2,6,6-
tetramethyl-piperidin-4-yl ester  12437 1666 1642 

 

Värden för akut toxicitet divideras enligt metoden med 5 för att få ett riktvärde för vid vilken 

halt ämnet kan utgöra en risk, så kallad Concentration of Concern (COC). I tabell 8 
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presenteras uträknade kvoten av halt i lysimetervatten / COC värde. Värden under 1 för akut 

akvatisk risk betyder att risken är liten. 

Tabell 8. Detekterade S-VOC ämnen vid olika tillfällen i lysimeter och dessa halter samt 

värden för akut akvatisk risk. Grått indikerar att lösligheten för ämnet inte är tillräckligt hög 

för att ämnet ska utgöra en risk. Rött och kursivt indikerar att ämnet överstiger värde för akut 

risk.  

 
Utspädning x 10 enligt TGD 

(2013) 
Ingen utspädning 

Organism 

Akut akvatisk risk (Om Acute 
COC > PEC--> Low concern 

for risk) 

Akut akvatisk risk (Om Acute COC 
> PEC--> Low concern for risk) 

 Fisk Daphnia Alga Fisk Daphnia Alga 

7-Methoxy-2,2,4,8-
tetramethyltricyclo[5.3.1.0(4,11)]undecane  0,01 0,01 0,01 0,07 0,10 0,05 

Thiophene, 2,5-bis(2-methylpropyl)- 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,02 

1,3-Cyclohexanedione, 4,6-di-t-butyl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5-Sec-butylpyrogallol  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

Aziridine, 2-methyl-3-(1-methylethyl)-1-(2-propenyl)-, 
trans-  0,02 0,01 0,05 0,23 0,08 0,48 

Cyclobutanecarboxylic acid, dodec-9-ynyl ester 0,08 0,06 0,23 0,83 0,64 2,27 

Homatropine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Benzenesulfonamide, n-(3-chloropropyl)-n-methyl- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3-Piperidin-1-yl-propionic acid 2,2,6,6-tetramethyl-
piperidin-4-yl ester  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

*Beräkning utan utspädning, men  Technical Guidance Doc. Föreslår  x10. 

Vid 10 gångers utspädning (Standardfaktor i Technical guidance document för halten när 

ämnet når skyddsobjektet) ligger halterna i lysimetervatten lägre än vad som skulle kunna 

utgöra en risk, för de flesta ämnen med en faktor 100 till faktor 10 000. Utan utspädning 

ligger ett ämne över tröskeln för risk. För Cyclobutanecarboxylic acid, dodec-9-ynyl ester 

som detekterades från konstgräsplanen med EPDM överstegs värdet med en faktor 2. Ämnet 

detekterades inte vid provtagning i dräneringsbrunnen. Utifrån de vattenflöden som uppmätts 

för konstgräsplanen i Rågsved ses att endast mindre vattenmängder kan flöda ut från 

konstgräsplanen och detta flöde kommer blandas med större flöden från andra ytor. 

4.3. 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 och EPDM planen, men referensprov från lysimeter 

visade på hög kontaminationsrisk från material i lysimeter. Ytterligare en analys vid SBR 

planen visade att halten fenoler minskade något.  

4.4. Massflödet av mikropartiklar från fyllnadsmaterial till vatten 

Mängden mikropartiklar från fyllnadsmaterial kvantifierades utifrån halter av ämnen 

återfunna i lysimetervatten. I fallet fyllnadsmaterial 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 
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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 fyllnadsmaterial följer med dräneringsvatten till brunnen eller ner i marken 

per år (Se Bilaga 5 för beräkning). Om denna beräkning istället baseras på de vattenflöden 

som uppmätts i lysimetrarna och verkliga nederbördsmängder på konstgräsplanerna så skulle 

det istället vara maximalt ca 40 gram. Det tyder på att partiklar i vatten som dränerar genom 

konstgräsplanen bör ha liten signifikans för spridningen av mikropartiklar från 

fyllnadsmaterial jämfört med spridning från planerna via andra vägar. Det är därför bra att se 

till att det vatten som lämnar konstgräsplanen dränerar genom konstgräsmattan och 

överbyggnadens jord och bergmaterial i så hög grad som möjligt för att undvika att vatten för 

med sig fyllnadsmaterial via andra vägar, tex. vid ytavrinning vid kraftigare nederbörd, 

spridning vid sidan av konstgräsplanen och till eventuella brunnar eller markrännor vid eller 

under konstgräset 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. 

4.5. Omgivningspåverkan från utlakade ämnen  

 

Utifrån detekterade metaller och olika typer av organiska ämnen från konstgräsplanerna ses 

att inga ämnen överstiger riktvärden för dagvattenutsläpp, för de ämnen där det finns 

riktvärden. För S-VOC ämnen ses att halterna av detekterade ämnen inte bör medföra någon 

betydande risk för akvatiskt liv. Omgivningspåverkan från fyllnadsmaterialens utlakade 

ämnen som transporteras genom konstgräsplanernas överbyggnad till grundvatten eller 

ytvatten bedöms sammantaget vara liten. Omgivningspåverkan från vatten som eventuellt kan 

ytavrinna vid mycket kraftig nederbörd har inte bedömts i denna studie.  

4.6. Vattenflöden  

Vattenmängden som infiltrerar och sedan kan nå grundvatten eller dräneringen vid 

konstgräsplanerna var inte mer än 1 % av nederbördsmängden. Resultaten ligger i linje med 

tidigare studier som baseras på mätningar i dräneringsbrunnar. Nederbördsmängden som 

uppmättes i dräneringsbrunn i dessa studier var ca 0,06 – 12 % för enskilda 

nederbördstillfällen (Fleming et al., 2016). Dessa konstgräsplaner hade dock ett permeabelt 

asfaltslager under paden vilket bör ge än mindre flöden ner i konstruktionen. I samma studier 

genomfördes modellering av vattenbalansen som visade att det krävdes en nederbördsmängd 

av ca 50 – 60 mm för att vatten ska flöda till dräneringsbrunnen i större mängd än någon 

enstaka procent. Detta beror på att det finns ett motstånd för att driva vattnet i 

dräneringssystemet till utflödet. Motsvarande mängd för konstgräsplanerna i denna studie har 

uppskattats till 16–18 mm men då har ingen hänsyn tagits till att själva dräneringssystemet 

också har en buffrande förmåga. Konstgräsplanerna i Rissne och Rågsved undersöktes under 

2015–2017 som var nederbördsfattiga år, ca 390 mm / år. Vid mer kraftiga 

nederbördstillfällen och i regioner med mer nederbörd kommer flödena vara större. Den 

procentuella fördelningen av de olika flödena kan också vara en annan. Till exempel i 

Göteborgsområdet är nederbördsmängderna betydligt större än i Stockholmsområdet. En 

initial uppskattning görs därför huruvida vattenbalansen i studien av konstgräsplanen med pad 

är giltiga även för Göteborgsområdet. Från väderstation i Göteborg (SLU 2017) ses att 

nederbörden senast året (mellan 20160912 – 20170912) var totalt 853 mm.  Det antas vidare, 

baserat på resultaten från flödesmätningen i denna studie, att en konstgräsplan med pad inte 
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kommer generera ett flöde till dräneringen så länge nederbörden under 3 dagar inte överstiger 

18 mm. Det ses från nederbördsdata att andelen av nederbörden som vid olika tillfällen under 

året överstiger 18 mm för 3 dagarsperioder uppgår till 17 %, dvs 149 mm per år. Detta kan 

jämföras med motsvarande andel i denna studie för samma tidsperiod där andelen var 6 % dvs 

motsvarande 55 mm per år. Det är därför tänkbart att om konstgräsplanen hade legat i 

Göteborg så hade flödet till dräneringsbrunnen kunnat vara ca 3 ggr så stort. Det är därför 

lämpligt att genomföra denna typ av studie i områden med olika nederbördsmängder. 

5.  FÖRSLAG PÅ VIDARE STUDIER 

Det finns behov av att vidare studera vattnets och föroreningars rörelse genom 

konstgräsplaner och utöka studierna till olika typer av konstruktion och material och på olika 

platser med olika klimat. Användning av lysimeter är lämpliga för att mäta vattenflöde då 

vatten kan samlas under lång tid. Det ger också en bättre bild av utlakning av ämnen 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 större 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. För att undersöka ifall och i 

vilka mängder det kan uppstå flöden till samlingsbrunnar så är det lämpligt att också mäta 

flödet i denna punkt. Utifrån lysimetermätningar och flödesmätningar i kombination med 

nederbördsstatistik går det att få en relativt god bild av vattenflödena i konstgräsplaner. Det 

kan också ge information om när det eller om det finns möjlighet att kunna ta vattenprover på 

flödande vatten från konstgräsplanen. En del av vatten som infiltrerar ner i överbyggnaden 

bedöms kunna transporteras vertikalt till dräneringsledningar eller i sidled och en mindre del 

kommer också kunna transporteras till grundvatten. Vatten i överbyggnadens jord och 

bergmateriallager kommer också kunna avdunsta, men detta har det inte tagits någon hänsyn 

till i denna studie. Det rekommenderas att detta studeras i fortsatta studier. 

Både konstgräsets material, överbyggnaden och jord och bergmaterialen kring dräneringen 

kan hålla mycket vatten. Men med återkommande nederbörd är det inte säkert att materialen 

hinner torka ut tillräckligt för att kunna hantera mer ihållande nederbörd och därmed kan det 

möjligtvis uppstå någon form av flöde till dräneringsbrunnen. Det är möjligt att vatten som 

når dräneringsbrunn via markrännor runt konstgräsplanen främst kommer från icke permeabla 

kringliggande ytor så som asfaltsytor. Då det är möjligt att utformningen av konstgräsplanen 

(exempelvis användning av pad, kringliggande hårdjorda ytor och dräneringssystem) påverkar 

vattnets flöde och innehåll av ämnen och partiklar så är detta viktigt att dokumentera och 

studera närmare i vidare arbeten. En av konstgräsplanerna som ingår i denna studie är byggd 

med pad och utan öppna brunnar i kringliggande asfaltsytor. Nederbörden tvingas således att 

dränera i överbyggnaden. Fyllnadsmaterial som sprids till asfaltsytor vid drift och underhåll 

har inte möjlighet att falla ner i brunnar. Denna typ av utformning utan öppna brunnar eller 

öppna markrännor bör vara lämplig för att minimera spridning av oönskade ämnen, 

fyllnadsmaterial och konstgräsfiber via vatten till omgivningen. Detta bör undersökas vidare. 

För konstgräsplaner som har öppna brunnar och rännor runt om så finns det risk att där har 

ackumulerats fyllnadsmaterial och gräsfiber. Det finns risk att nederbörd som ändå når 

dräneringsbrunnar och samlingsbrunnar främst är nederbörd från omkringliggande icke 

permeabla ytor som passerar via markrännor och öppna brunnar och därmed lakar ut ämnen 

från ackumulerat material samt för med sig partiklar. I vidare studier är det därför fortsatt 

viktigt att känna till hur dräneringssystemet är uppbyggt och hur det är sammankopplat. 
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6.  SLUTSATSER 

Utifrån provtagning och analys av vatten från lysimetrar i två konstgräsplaner med SBR 

respektive EPDM fyllnadsmaterial i Stockholmsområdet under 2015 – 2017 är slutsatserna 

följande: 

• Flödet av vatten till dräneringsbrunn utgjorde en mindre andel av nederbörden som 

faller på konstgräsplanerna.  

 

• Utlakade ämnen från fyllnadsmaterialen 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. 

 

• Massflödet av mikropartiklar från fyllnadsmaterial vertikalt till dräneringen bedöms 

vara litet i förhållande till andra möjliga spridningsvägar från konstgräsytorna. Det 

faktiska antalet partiklar och andra spridningsvägar från ytorna 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.  

 

• Studie av vattenflöden är en ytterst viktig del i att analysera omgivningspåverkan från 

en konstgräsplan 
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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 9. 

Tabell 9. 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 

Fyllnadsmaterial 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 

fyllnadsmaterial 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 13 och 14. 

 

Figur 13. 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 14. Placering av lysimetrar (L1-L4) samt dränering och brunn på Rågsved bollplan. 

(Bild tagen på den befintliga grusplanen innan konstgräsplanen byggdes). 

 

Bilaga 2.  

Beräkning av vattenflöden över konstgräsplan 

I Tabell 10 ges mängden vatten som sugits ut ur lysimetrarna vid vartdera 

provtagningstillfället. 

Tabell 10. Mängd vatten i (ml) som sugits ut från lysimetrar. Lysimeterns area är 0,095 m2. 

(ml) 20151203 20160420 20160824 20160831** 20161101 20170331 20170704 20170912 Ack. (ml) Ack. (mm/m2) per år 

Rågsved:                     

A3.1 0 0 125 21 0,00 0 150 45 341 
2 

 

A3.2 0 0 150 29 0 0 160 70 409 2 

A3.3 0 0 200 45 0 0 190 65 500 3 

A3.4 0 0 200 45 0 0 200 60 505 3 

Rissne:                     

B3.1 0 0 900 150 0 0 - 810 1860 10 

B3.2 0 0 10 10 0 0 - 0 20 0,1 

B3.3 0 0 700 100 0 0 - 650 1450 8 

B3.4 0 0 500 90 0 0 - 600 1190 6 

B3.5 0 0 1210 400 0 1700 - 2100 5410 28 

B3.6 0 250 1300 220 0 1700 - 2200 5670 29 

 *Ett hårdare utsug användes vid provtagning nr 4 än vid övriga provtagningstillfällen. 
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Tabell 11 visar vattenhållning 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. Fyllnadsmaterialet vägdes i ett kaffefilter. 

 

 

 

 

Tabell 11. Vattenhållning 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. 

**Densiteten på SBR fyllnadsmaterial var 0,42. En deciliter SBR fyllnadsmaterial vägde 43 g torrt och 48 gram 

vattenmättad, d.v.s. 0,05 liter/ liter granulat eller 0,05 l/ 0,42 kg fyllnadsmaterial. Omkring 15 kg 

fyllnadsmaterial används per m2. Det ger en vattenmättnad på 1,78 liter/ m2.  

 

***Vattenmättnaden för 0,0055 m2 stor SBR 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. Därför antas vattenmättnad 2,5 mm. 

 

 

Mängden vatten som nådde lysimetrarna (sögs ut ur lysimetrarna samt vattenmättnaden i 

lysimetern) var i Rågsved och Rissne var ca 2,5-3,5 mm respektive 0,6-29,5 mm per år. 

Medeltalen var motsvarande 3 mm och 21 mm. Vattenmättnad för konstgräsmatta, fyllsand, 

fyllnadsmaterial och pad för Rågsved konstgräsplan var 7,5 mm. Motsvarande tal för dessa 

skikt utan pad i Rissne var 5 mm. Underliggande lager med avjämningslager, bergkross och 

lysimetersand beräknas ha en vattenmättnad på 10,7 mm. 

 

Nederbördsstatistik hämtades från väderstationerna i Högdalen och i Tensta. I Figur 15 nedan 

presenteras nederbörd, ackumulerat från installation. Installation av lysimetrar i Rissne 2015-

10-01 är dag 1 i diagrammet. Installationsdag i Rågsved 2015-10-22 är dag 22 i diagrammet.  

 

 

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 

Fyllnadsmaterial 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   2,5*** 

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 - - -   1 

Summa       18,2 

Rissne        

Konstgräsmatta 40 mm  -    1 

Fyllnadsmaterial 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 - - -   1 

Summa       15,7 



 

32 

 

 

 

 

 

Figur 15. Nederbördsstatistik i området. 
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I Figur 16 nedan presenteras data från vattenflödesmätaren i dräneringsbrunnen i 

konstgräsplanen med EPDM i Rågsved och mätningar under perioden 20171119 till 

20171203. Inget vatten har nått brunnen eller lämnat brunnen under denna period.  I Figur 17 

och 18 presenteras nederbördsdata och lufttemperatur under perioden 20171116 till 20171130 

för Högdalen som ligger ca 1-2 km från Rågsveds bollplan. Det ses att under perioden 

20171116 till 20171130 så var nederbörden totalt ca 40 mm i området kring Rågsved. Det 

kraftigaste nederbörden under 24 timmars period var mellan eftermiddag den 27 till 

eftermiddag den 28 november då nederbörden var ca 14,5 mm.  

 

 

Figur 16. Inget vattenflöde kunde uppmätas ut från dräneringsbrunnen i Rågsved under 

perioden 20171119–20171203. 

 

Figur 17. Nederbördsmängd tre dagar innan och under flödesmätningen i dräneringsbrunnen 

dvs, 2017-11-16 till 2017-11-30. (Källa: SLB analys 2017) 
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Figur 18. Lufttemperatur under mätperioden, 2017-11-16 till 2017-11-30. (Källa: SLB analys 

2017) 

Dräneringsbrunnen vid Rågsveds konstgräsplan kontrollerades för att undersöka om det 

eventuellt fanns ett läckage i brunnen som kan vara orsaken till att inget flöde ut från brunnen 

har detekterats av flödesmätaren. Vid besöken vid konstgräsplanen har vattennivån oftast varit 

precis strax under höjden med utloppet. Vid läckagetestet var vattennivån också på denna 

nivå. Ett möjligt läckage kunde vara om gummilisten som omsluter själva röret ut från 

dräneringsbrunnen inte är helt tät. Anslutningsröret in i brunnen ligger högre i nivå och den 

skarven kan inte hamna under vattenytan. Vattennivån var samma som de andra besöken 

tidigare under hösten 2017 och mättes med tumstock. Brunnen fylldes upp så att ett flöde över 

värnet skapades. Efter att flödet över värnet stannat så mättes vattennivån i brunnen med 

tidsintervall. Under 40 minuter så sjönk nivån möjligtvis något. Det var svårt att se en skillnad 

med tumstock. Maximalt var sänkningen en millimeter, från 738 till 737 mm. Det 

motsvarar ca 1,5 mm /h. Då brunnen har en diameter på 350 mm är bottenarean i brunnen  

0,0175 x 0,0175x3,14 =0,000907 m2. 1 mm nivåskillnad motsvarar därmed ca 0,1 liter. 

Läckaget är därmed maximalt 0,1x 1,5l=0,15 liter/h vid flöde, eller 3,6 liter/dygn vid flöde. 

Mängdens storlek i förhållande till vattenmängden som faller på en konstgräsplan kan räknas 

ut. Vid antagande att det regnar 10 mm under ett dygn och då planen med konstgräs och 

tillhörande asfaltskant är (46 + 3) m x (63 + 3) m = 3234 m2 ges att ett regn på 10 mm medför 

en vattenvolym av 32 240 liter. Eventuellt utläckage är därmed en helt försumbar aspekt då 

det motsvarar ca 0,01 % av 10 mm nederbörd eller 0,1 % av 1 mm nederbörd. En teoretisk 

möjlighet skulle kunna varit att flödet ut från planen är så långsamt att det aldrig överstiger 

3,6 liter / dygn.  

 

 

I tabell 12 presenteras information från inspektioner och beräknade vattenmängder som fallit 

på konstgräsplanen innan besöket. 
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Tabell 12. Inspektion vid konstgräsplanen i Rågsved samt beräknade vattenmängder från 

nederbörd. 

Inspektion  151203 160824 160831 161101 170331 170912 171027 171118 171211 

3 dagar innan 13,5 0,0 4,0 4,5 7,4 7,5 1,0 0,0 0,0 

2 dagar innan 0 7,5 24,0 0,0 0,9 0,5 22,0 0,0 0,0 

1 dag innan 0,3 0,8 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,3 

Samma dag innan besök 0 0,0 0,0 10,0 0,0 4,5 1,0 1,0 1,5 

Nederbörd, l  44 629 26 681 84 084 32 340 26 567 40 425 74 382 7 762 5 821 

Flöde  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Noteringar från besök 
Halvt 
full 

Ingen 
anteckni
ng 

Ingen 
anteckni
ng Full Full 

Ingen 
anteckni
ng Full 

ingen 
anteck
ning Full 

Beräknat medelflöde vid 
besök, l/minut, 
antagande linjärt flöde 8,9 7,4 23,4 44,9 5,3 8,0 20,7 3,6 2,7 

 

Utifrån tabell 12 ses att det aldrig har varit ett flöde i brunnen vid besök samt att det inte är 

teoretiskt möjligt att vattnet kan passera brunnen i så låga flöden som 3,6 liter/dygn och som 

ett eventuellt läckage kan ta emot. Utläckaget är därför försumbart. 

 

 

 

Bilaga 3. 

Provtagning av lysimetrar, dräneringsbrunn 

Provtagningspunkter i Rissne och Rågsved konstgräsplaner, se Figur 19. Provtagning har 

skett med en peristaltisk pump från lysimeterns slang. 

  

Figur 19. Provtagningspunkter i Rissne och Rågsveds konstgräsplaner 

 

Analysmetoder för respektive undersökt ämne ges i Tabell 13. Eurofins är ett ackrediterat 

laboratorium och genomförde de kemiska analyserna. För S-VOC screening användes 

 

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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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 13. 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) 

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 4. 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 

 

 

Bilaga 5. Årligt maximalt massflöde av partiklar från fyllnadsmaterial genom 

överbyggnaden.  

I Tabell 14 presenteras beräkning av maximalt massflöde av partiklar från fyllnadsmaterial 

genom överbyggnaden. 

Tabell 14. Beräkning av maximalt massflöde av fyllnadsmaterial. 

Uppmätt partikelbunden mängd zink 2,5 mikrogram/liter eller 

0,0025 gram/m3 

Beräknad mängd zink (1,5 % viktprocent i SBR fyllnadsmaterial) 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 fyllnadsmaterial 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 två års mätningar av dräneringsvattens 

kvalitet från två konstgräsplaner i Stockholmsområdet. En 

bedömning av omgivningspåverkan från fyllnadsmaterialet 

(granulat) genomförs. 


