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Abstract

A non-toxic artificial turf field

Nyström, V. Odelgard, K. Pierrou, C. Eriksson, A. Eriksson, A. 

EPDM and R-EPDM granules are used as infill on all of the artificial 
football fields in Uppsala. The aim of the study was to establish 
possible health risks related to the infill for players on artificial 
turf in Uppsala. Furthermore the aim was to investigate the possible 
ecotoxicological effect on surrounding waterways by the infill 
material. A comparative analysis concerning health and 
ecotoxicological effects for these materials was carried out. Eight 
different granules from the artificial turf in Uppsala was collected 
and analysed using TGA. The TGA results were modelled in two 
different scenarios to show possible air concentrations of 100-300 
µg/m3 VOC over artificial football fields with EPDM granules. 
Calculations based on the tolerable daily dose of substances found in 
the granules were carried out. The conclusions of the study shows 
that the EPDM granules used today are safe from a health perspective. 
SBR granules from recycled tires does not constitute to any health 
risks either. The ecotoxicological risk for surrounding waterways is 
low. EPDM is less cost and energy efficient compared to SBR from 
recycled tires. Reduction of granular spill is very important from an 
environmental and cost point of view, regardless of the choice of 
material for artificial turf.
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Ordlista 
BBP - Butylbensylftalat, tillhör en av de vanligaste ftalaterna 
BTEX - Blandningar av Bensen, Toluen, Etylbensen och Xylen 
DBP - Di-n-butylftalat, tillhör en av de vanligaste ftalaterna 
DEP - Dietylftalat, tillhör en av de vanligaste ftalaterna 
DEHP, DOP - Di(2-etylhexyl)ftalat, tillhör en av de vanligaste ftalaterna 
DIDP - Diisodecylftalat, tillhör en av de vanligaste ftalaterna 
DINP - Diisononylftalat, tillhör en av de vanligaste ftalaterna 
DMP - Dimetylftalat, tillhör en av de vanligaste ftalaterna 
DOC - Löst organiskt kol 
EC50 - ”half maximal effective concentration”, 50 % av maximala effekten är uppnådd  
EPDM - Etylen Propylen Dien Monomer 
LC50 - ”lethal dose 50%”, 50 % av populationen avlidit pga koncentrationen 
NOEC - ”No observed effect concentration” 

PA - Polyamid 
PAH - Polycykliska Aromatiska Kolväten 
PCB - Polyklorerade Bifenyler 
PE - Polyeten 
R-EPDM - Återvunnet EPDM 
SBR - Styrenbutadiengummi 
SEBS - Styren-etylen-butadien-styren, en form av termoplastisk elastomer 
TOC - Totalt organiskt kol 
TS - Torrsubstans, mängden torrt material som kvarstår efter total torkning 
TPE - Termoplastisk elastomer 
VOC - Flyktigt organiskt kol (volatile organic carbon) 
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1. Introduktion 
I metro publiceras i oktober 2014 artikeln “ Larm: Konstgräs ger fotbollsspelare cancer”. Här             
pekar skribenten på att en mängd fotbollsspelare i USA, framförallt målvakter, drabbats av             
cancer under en kort tid. Det ska ha uppkommit en teori, speciellt i media och tidskrifter                
kring att gummigranulatet, SBR-gummit, som framställs från nedmalda bildäck har en           
bidragande roll inom spridning av sjukdomen (SVT Nyheter, 2016). Man menar att det finns              
cancerframkallande ämnen i gummit som frisläpps och är skadligt för de fotbollsspelare som             
nyttjar konstgräsplaner. Media över hela världen reagerade mycket starkt på händelsen, där            
gummigranulat i konstgräs ifrågasätts starkt med hårda rubriker kring hälsorisker och           
miljöpåverkan. 
 
Vad som framkommer i de olika artiklarna är inte endast hypotesen om att det finns               
hälsofarliga ämnen i SBR-gummi som frisläpps och är skadligt för spelare, utan att det även               
verkar medföra en viss miljöfara. I artikeln “ Giftgummi på hälften av Hallands            
konstgräsplaner” som publicerades av SVT nyheter beskrivs fallet i januari 2017 som att             
“fotbollsplanen kan vara en tickande miljöbomb”. Här hänvisas källan till problemet med att             
ungefär 60% av Sveriges 1300 nuvarande konstgräsplaner använder SBR-gummi som          
utfyllnad. 
 
Det finns vidare en livlig diskussion i media kring de mikroplaster man menar att              
konstgräsplaner ger ifrån sig som slutligen hamnar i olika vattendrag i samband med             
exempelvis snöröjning eller regn. I artikeln “ Konstgräs - ett miljöfarligt måste för klubbarna”             
som publicerades i GöteborgDirekt under januari 2017 uttalar sig forskare inom mikroplaster            
kring problematiken. Här menar man att det går att använda sig av bättre gummi, kokos eller                
kork som alternativ till SBR-gummit. Dock framgår det även att ett mer miljövänligt och              
dyrare gummi inte minskar spridningen av de mikroplaster som ska vara skadliga.  
 
I artikeln “ Konstgräs kan vara en enorm miljöfara” som publicerades för 24 Kristianstad i              
januari 2017 uttalar sig skribenten om att “Gummisvinnet från fotbollsplaner gjorda av            
konstgräs är potentiellt den näst största källan till ökningen av plast och gummi i haven.”. I                
artikeln skrivs det att gummigranulatet som används riskerar, som tidigare nämnt, att hamna i              
grundvatten och hav, där 2000-4000 ton gummigranulat försvinner årligen från          
konstgräsplaner. Det är dock oklart, enligt artikeln, hur mycket av detta gummigranulat som             
faktiskt hamnar i vattendrag i slutändan. Med ovan nämnda siffror på gummisvinnet menar             
artikeln att det enda som bidrar mer till att gummirester hamnar i vattendrag ska vara slitaget                
från bildäck. Enligt artikeln är det en negativ konsekvens att gummigranulat läcker ut till              
vattendrag eftersom det finns risk för att gummit påverkar fiskars tarmsystem. 
 
I Science publicerades i juni år 2016 en rapport vid namn “ Environmentally relevant             
concentrations of microplastic particles influence larval fish ecology” där forskare drog           
slutsatsen att mikroplaster utsläppta i vattendrag hämmar kläckning, förändrar preferenser för           
föda, minskar tillväxthastighet och rubbar medfödda beteenden hos vissa vattenlevande arter           
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(Oona et al., 2016). Denna artikel blev mycket uppmärksammad, inte endast på grund av de               
omvälvande slutsatserna, utan snarare eftersom att publikationen blev anklagad för          
forskningsfusk. Efter en kortare tid drogs publikationen tillbaka på önskemål från Science            
och forskarna på grund av frånvaron av data för att bevisa slutsatserna och den allmänna               
oförmågan att förklara hur experimenten utförts ( Berg, 2017). 
 
I studien “Ett hav av plast – Är plastpartiklar toxiska för fiskar?” som nämnts i SVT Nyheter                 
har man i laborativa tester kunnat påvisa att gummigranulatet EPDM riskerar att påverka             
fiskars tarmsystem. Utöver dessa tester beskrivs dock EPDM som ett så kallat “miljögummi”             
eftersom att nytt EPDM-granulat generellt innehåller mindre miljöfarliga ämnen (Carney          
Almroth, 2017). 
 
Det framgår tydligt att olika kommuner har tacklat problemet på olika sätt. Göteborgs             
kommun har uttalat sig om att de arbetar med att se över hur snöröjning utförs, och menar                 
också att det just nu står på agendan att försöka frångå användandet av gummigranulat helt               
(GöteborgDirekt, 2017). I Kungsbacka har man anlagt ett filtersystem för att motverka            
spridning av gummigranulat i vattendrag (SVT Nyheter, 2017b). Vidare har man i Halmstad             
gjort kanter kring vissa planer för att förhindra att gummigranulatet oavsiktligt avlägsnas            
under året (SVT Nyheter, 2017c). Det är i många fall en fråga om skötsel, men många                
kommuner använder sig i nuläget av något som beskrivs som ett mindre giftigt, mer              
miljövänligt, men dyrare gummigranulat. De alternativa gummisorterna kallas EPDM eller          
TPE (SVT Nyheter, 2017a). Vissa kommuner har också testat att använda kork som alternativ              
till gummigranulat. 
 
I det stora hela så är medias allmänna inställning till gummigranulat mycket negativ, där det               
är SBR-gummit som beskrivs som den riktiga boven. Det är dock inte bara SBR som fått en                 
smäll av media. I artikeln “Kungsbacka satsade på mer miljövänligt konstgräs” publicerad i             
SVT nyheter under januari 2017 beskrivs dock miljöeffekterna från användandet av EPDM            
som liknande de som uppkommer från SBR-gummi. Man menar att tester på fiskar har visat               
att även EPDM påverkar fiskars tarmsystem. Detta ska eventuellt innebära risker för            
näringsupptag, immunförsvar och skyddsmekanismer i tarmen för människor. Påståendet är          
dock inte fastställt eller påvisat. 
 
Uppsala kommun tog år 2006 beslut om att sluta använda SBR-gummi på sina             
konstgräsplaner. Detta beslut baserades på Kemikalieinspektionens rapport från 2006         
“ Konstgräs ur ett kemikalieperspektiv - en lägesrapport ” där det rekommenderas att inte            
använda material som innehåller särskilt farliga ämnen. Detta ska, enligt rapporten innebära            
att granulat av typen SBR inte bör användas vid anläggning av nya planer. I nuläget använder                
sig Uppsala kommun uteslutande av nytillverkat respektive återvunnet EPDM-granulat. I          
bilaga A2.1 presenteras de olika konstgräsplanerna i Uppsala, där information om vilken typ             
av granulat som används för respektive plan. 
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Utifrån den livliga diskussionen i media har bevisligen mycket rädsla och oro uppstått kring              
dagens användning av gummigranulat i konstgräsplaner. Därför ligger det nu i samhällets            
gemensamma intresse att hos det nuvarande granulatet undersöka dess eventuella toxiska           
egenskaper för att kunna dra slutsatser kring dess lämplighet i konstgräsplaner. Det är vidare              
av intresse att undersöka potentiella nya alternativa material eller lösningar som kan ersätta             
användandet av det nuvarande granulatet. 
 
1.1 Syfte och mål 
Syftet med studien är att fastställa eventuella hälsorisker och ekotoxikologiska effekter av            
gummigranulatet på Uppsalas konstgräsplaner. Med avgränsningarna som ram (se avsnitt 1.2)           
är frågeställningen därmed: 
 

- Vilka granulatmaterial används i Uppsala idag? 
- Vad är slutsatsen från tidigare studier gällande hälsorisker för dessa material? 
- Innehåller dessa granulatmaterial farliga ämnen i koncentrationer som medför en          

hälsorisk för spelarna vid förtäring? 
- Avger dessa granulatmaterial flyktiga ämnen i koncentrationer som kan leda till           

hälsorisker för spelarna? 
- Bidrar dessa granulatmaterial till ekotoxikologiska effekter för kringliggande mark         

och vattendrag? 
 
1.2 Avgränsningar 
Följande avgränsningar har gjorts: 
 

- Ekotoxikologiska effekter studeras via litteraturstudier som berör liknande material         
som de som används i Uppsala.  

- Ekotoxikologiska effekter avses beröra vattendrag nära konstgräsplaner och migration         
av granulat i närliggande jord. 

- Hälsorisker för spelarna i Uppsala baseras på litteratur där riskbedömningar för olika            
exponeringsvägar har gjorts på liknande material. En komparativ analys av det           
kemiska innehållet i granulaten i Uppsala görs för att se om tidigare riskbedömningar             
går att applicera för spelarna i Uppsala. 

- Vid analys av potentiella flyktiga ämnen som kan avges från granulaten i Uppsala             
används TGA. Det går inte att identifiera vilka specifika ämnen som avges med denna              
analysmetod. 

 
2. Teori 
I avsnittet teori presenteras den teoretiska bakgrunden till projektet såsom uppbyggnad av            
konstgräsplaner. Kemisk uppbyggnad av EPDM och SBR-granulat som används (EPDM)          
och har tidigare använts (SBR) på Uppsalas konstgräsplaner. För studien viktiga kemiska            
föreningar och deras associerade hälsoeffekter samt resultat och riskbedömningar från          
tidigare studier, gällande hälso- och miljörisker med EPDM och SBR-granulat tas upp. 
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2.1 Konstgräsplaners uppbyggnad 
Syntetiska konstgräs består av olika beståndsdelar som står för olika funktioner. De flesta             
system som installeras idag innehåller dräneringslager, ett backsystem av flera skikt           
(sviktpad, pad, underbyggnad) samt spänstiga konstgräsblad som oftast fylls med granulat           
och sand för att efterlikna naturligt gräs (både visuellt och egenskapsmässigt), se figur 1. Den               
typiska bladlängden och systemets egenskaper bestäms av de specifika aktivitetskraven. I           
vissa tillämpningar innefattar konstgrässystemet en sviktpad under konstgräset ofta i          
kombination med mindre bladlängd och mindre fyllnadsmaterial (Synthetic Turf Council,          
2017). 
 

 
Figur 1: Bild på konstgräs i genomskärning. 
 
Konstgräsets spelegenskaper bestäms till stor del utifrån vilket fyllnadsmaterial man          
använder, dvs. vilken sorts granulat. Fyllnadsmaterial ger konstgräset den nödvändiga          
stabiliteten, uniformiteten och elasticiteten. Uppgiften är vidare att agera som stöttande           
funktion till gräsfibrerna så att de står upprätt, och att tillföra mjukhet och svikt så de blir                 
behagligt att springa på samt uppfyller liknande spelegenskaper som naturligt gräs. Mängden            
gummigranulat som man använder till konstgräset är beroende av längden på fibrerna samt             
det underliggande system som används. 
 
2.2 EPDM 
EPDM-gummi kallas den elastomer som idag används på Uppsalas konstgräsplaner.          
Molekylen finns presenterad i figur 2 nedan: 
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Figur 2: EPDM presenterat som molekyl. 
 
EPDM-granulat består av vulkaniseringsmedel, acceleratorer, fyllnadsmedel, mjukgörare och        
antioxidanter. De två första, vulkaniseringsmedel samt acceleratorer är ämnen som används i            
framställningsprocessen av gummit. De andra tre används för att påverka gummits tekniska            
egenskaper (Kemikalieinspektionen, 2006). 
 
Vulkning är en process där rågummi, ett material bestående av enkla kedjor, som värms upp               
tillsammans med vanligtvis svavel och/eller peroxider för att skapa tvärbindningar. Dessa           
tvärbindningar som bildas ändrar rågummits egenskaper såsom elasticiteten och hållfastheten,          
vilket bildar ett elastiskt och mer formstabilt material (Nationalencyklopedin, 2017). För att            
snabba på vulkaniseringsprocessen eller sänka vulkaniseringstemperaturen tillsätts ofta        
organiska föreningar eller andra acceleratorer (Encyclopædia Britannica, inc., 2017).  
 
Fyllnadsmedel tillsätts för att fylla ut och stabilisera gummit och kan delas upp i två olika                
grupper, förstärkande fyllnadsmedel samt utspädande fyllnadsmedel. Förstärkande       
fyllnadsmedel ökar bland annat materialets draghållfasthet, motståndskraft mot nötning samt          
böjning. Medan utspädande fyllnadsmedel ökar materialets styvhet och istället minskar          
draghållfastheten samt materialets nötningsbeständighet. (NIIR Board of Consultants and         
Engineers, 2010).  
 
Mjukgörare är vad det erhållna gummit till största del innehåller. De används bland annat för               
att minska materialets glastransitionstemperatur, Tg, och på så sätt blir materialet mer rörligt             
även i lägre temperaturer (Wypych, 2004). Dock är inte mjukgörare bundna till materialet             
vilket gör att de allt eftersom läcker ut ur gummit (Naturskyddsföreningen, 2017). 
 
Antioxidanter tillsätts för att motverka oxidation, en kemisk process som ofta sker när             
materialet utsätts för t.ex. UV-ljus eller värme (Naturskyddsföreningen, 2017). Det finns två            
olika sorters antioxidanter, primära som skyddar mot radikaler genom att donera väte och             
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sekundära som stabiliserar polymeren genom att reducera hydroperoxider till alkoholer. De           
två olika sorterna kan och brukar användas tillsammans (Mazzeo, 1995). 
 
R-EPDM är återvunnen EPDM. Ursprunget kan variera i form av överblivet material från             
produktion, billister, kylskåpslister, packningar etc. År 2015 representerade EPDM 0,3% av           
de granulatmaterial som används i konstgräsplaner globalt sett (ECHA, 2017). 
 
2.3 SBR 
SBR-gummi är ett av världens mest använda gummisort, och används till exempel i             
bilindustrin mer specifikt vid produktion av bildäck. SBR består till 25 % av styren och 75 %                 
av butadien slumpmässigt ordnat, se figur 3 nedan. SBR är i sig inte ett användbart material                
då det är alldeles för svagt men genom tillsatser tillhandahålls goda/användbara egenskaper.            
Tillsätts kimrök förstärks materialet, det blir både starkare och nötningsbeständigt (Britannica           
academic, 2017). 

 
 
Figur 3: SBR presenterat som molekyl. 
 

S. Stiernström (Personlig kommunikation, 2017) presenterade en sammanställning kring         
Ragn-Sells pågående arbete för att produktifiera SBR-granulaten. Detta hoppas de nu under            
2017 få godkänt för att ta bort den negativa synen på SBR såväl som att skapa en större                  
acceptans för gummigranulat, vilket i sin tur gör det lättare för konsumenter (exempelvis             
eftersom det kan krävas tillstånd för hantering av avfall). European Tyre and Rubber             
Manufacturers Associations (ETRMA) kartläggning resulterade i att de flesta         
granulat-tillverkarna säljer SBR-granulaten som en produkt. Ragn-Sells menar därför att det           
borde finnas goda möjligheter till att granulat som tillverkas i Sverige ska kunna bli              
produktifierat. Eftersom Sverige råder under samma EU-lagstiftning som de länder som redan            
säljer det som en produkt och därför borde de svenska förhållandena inte skiljas från resten               
av de länder i Europeiska Unionen. 
 
I uppdrag från SDAB och Norsk Dekkretur (NDR) fick Ragn-Sells i uppdrag att undersöka              
halter av PAH:er från olika typer av däck (Importerade från år 2011-2016, EU år 2011-2016,               
fri blandning år 2001-2009, fri blandning år 2011-2016 samt fri blandning av sommar- och              
vinterdäck).  
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 Sammanställning av resultatet säger: 

- Bildäck som producerats efter 2011 innehåller mindre mängd PAH:er 
- Ingen markant skillnad mella bildäck som producerats i EU och importerats 
- Normala värden av PAH(8) är mellan 2-6 ppm (mg/kg TS) 
- Den stora skillnaden som presentera i C proverna verkar bero på något fel som              

diskuteras med Eurofines 
 
Att bildäcken efter 2011 innehöll mindre mängder av PAH:er var ingen överraskning då             
innehållet av högaromatiska oljor 2010 i Europa blev reglerat och minskat (Magnusson,            
2015). 
 
I uppdrag från naturvårdsverket utförde Sweco (2016), en studie där de kom fram till att de                
inte finns några belägg som misstänker hälsorisker som är kopplat till SBR             
(Naturvårdsverket, 2016). Washington State (2017) menar att det inte finns någon större risk             
för fotbollsspelare eller målvakter att få cancer än för befolkningen generellt (Washington            
State, 2017). 
 
2.4 Kemiska föreningar 
Innehållsanalyser från studien visar på relativt förhöjda värden av vissa metaller. Dessa 
presenteras nedan. Arsenik förekommer inte i förhöjda värden, men har en mycket toxisk 
karaktär vilket är att beakta gällande hälsorisker. De organiska föreningar som presenteras 
ligger till grund för riskbedömningar i tidigare studier. 
 
As 
Arsenik är ett allvarligt miljöförorenande ämne där huvudkällan för exponering förekommer i 
dricksvatten. I drabbade länder som Indien, Thailand och Argentina är koncentrationerna av 
arsenik flera gånger högre än den maximala föroreningsnivån som ligger på 10 mg/l. 
Exponering av arsenik för människan kan påverka våra andningsorgan, blod, nervsystem och 
reproduktionssystem (Singh, 2007). 
 
Cr 
Krom är ett ämne som hittas i bland annat lever, mjälte och ben. Metallen tros hjälpa                
insulinet i reglering av blodsockret. En övre gräns på vad kroppen klara är inte satt enligt                
Institute of Medicine (National Institute of Health, 2013). Sexvärt krom, det vill säga krom              
som befinner sig i oxidationstillstånd 6, är däremot inte bra för människan då det är               
cancerframkallande och arvsmassepåverkande (Kemikalieinspektionen, 2006). 
 
Zn 
Zink är en livsviktig metall som aktivt tas upp av levande organismer, men som i för höga                 
halter är skadlig (Kemikalieinspektionen, 2006). Metallen behövs bland annat för att           
immunförsvaret, proteinsyntes samt formandet av DNA ska fungera korrekt. En överdos visar            
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sig i form av olika symptom, till exempel kräkningar, magkramp och huvudvärk (National             
Institute of Health, 2016). 
 
PCB(7) 
Polyklorerade bifenyler är en grupp likartade stabila och giftiga ämnen innehållandes olika            
halter klor. Polyklorerade bifenyler bioackumuleras i miljön och är för vattenlevande           
organismer mycket giftigt. Nyanvändning av ämnet är sedan år 1978 förbjudet i Sverige             
(Kemikalieinspektionen, 2016). 
 
Fenoler 
Fenoler är skadliga för människan och relativt giftigt för vattenorganismer. För människan            
påverkas lever, njurar och matsmältningsorgan (Naturvårdsverket, 2009). I gummi         
förekommer fenoler i de kemiska föreningarna alkylfenoler, ett långlivat samt          
bioackumulerande ämne som kan påverkar miljön (Kemikalieinspektionen, 2006). För att          
undersöka renligheten på vatten kan fenolindex användas som en parameter. Med fenolindex            
menas enligt ISO 6439 de fenoler som reagerar med 4-aminoantipyrin. 
 
Ftalater 
Ftalater tillhör gruppen estrar och framställs från alkoholer och ftalatsyra          
(Kemikalieinspektionen, 2006). En del ftalater har klassats som miljöfarligt,         
reproduktionshämmande och även giftigt (Kemikalieinspektionen, 2016). 
 
PAH(16) 
Polycykliska aromatiska kolväten även kallad polyaromater uppstår då kol alternativt          
kolväten förslagsvis i form av oljor hettas upp och det förekommer inte nog med syre för att                 
förbränningen kan framställa koldioxid. Kemiskt så utgör PAH två eller fler kondenserade            
aromatiska ringar. HA-oljor som förekommer i bildäck kan medverka till spridning av just             
polyaromater i naturen. PAH uppges vara den största gruppen som innehåller cancerogena            
ämnen och är kategoriserad som cancerframkallande (Kemikalieinspektionen, 2016). 
 
Bens(a)pyren (BaP) 
Klassificeras som en cancerframkallande luftförorening, bens(a)pyren ingår i PAH-gruppen         
och uppstår främst vid ofullständig förbränning där det inte finns nog med syre. Bens(a)pyren              
används ofta som en cancermarkör i PAH-föreningar (Naturvårdsverket, 2016). 
 
Mineralolja 
Är primärt en biprodukt av petroleum som kan användas som laxeringsmedel (Britannica            
Academic, 2016). 
 
VOC 
VOC, lättflyktiga organiska ämnen är luftföroreningar som kan utgöra både miljö och 
hälsoeffekter. VOC medverkar till uppkomsten av marknära ozon som kan leda till en 
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förkortad livslängd. En del lättflyktiga organiska ämnen bedöms som cancerframkallande. 
(IVL Svenska miljöinstitutet, 2004) 
 
BTEX 
Är inte en kemikalie utan består av en grupp kemiska föroreningar; bensen, toluen,             
etylbensen och xylener som just BTEX står för. BTEX består av naturligt förekommande 
kemikalier som till huvudsakligen finns i petroleumprodukter som exempelvis bensin. Det är 
giftigt för människor och skadligt för miljön (Srijata et al., 2010). 
 
2.5. Hälsorisker 
Här nedan presenteras teoretisk bakgrund baserade på tidigare studier för att utreda eventuella 
hälsorisker kopplade till användning av EPDM, R-EPDM och SBR i konstgräsplaner. 
 
2.5.1 R-EPDM - multivägsexponering 
Kim et al. (2012) gör i en studie en hälsoriskbedömning för multivägsexponering (upptag via              
andning, munnen och huden) baserat på uppmätta värden från 50 olika konstgräsplaner i             
Korea. Vid ett “värsta typ av scenario” vid exponering beräknades en ökad risk för cancer till                
1×10-6. Detta bedömdes som en låg risk för direkt exponering. För barn med Pica-beteende*              
bedömdes den ökade cancerrisken vara som störst (1×10-4 ). Det är otydligt vilken längd på               
exponering och för vilka utövare som denna slutsats gäller. Studien berör spelare från 7 år               
och äldre, där barn mellan 7-9 år spelar 2-3 gånger i veckan, där varje pass varar 20-75                 
minuter. Barn mellan 10-12 år spelar 2-3 gånger i veckan, där varje pass varar 15-540 min.                
Höga halter av ZnO och Pb visade sig användas i granulaten vilket kan innebära en potentiell                
hälsorisk. I studien användes R-EPDM på 60% av konstgräsplanerna och totalt sett            
analyserades granulat från 50 planer. I hälsoriskbedömningen görs ingen distinktion mellan           
R-EPDM, ny EPDM och de två andra granulatmaterialen (SEBS och “natural chips”). De             
undersökta ämnena var: Pb, Cd, Hg, Cr, Zn, fyra olika VOC:s (bensen, toluen, etylbensen och               
xylen). Åtta PHA:s (benso(a)antracen, krysen, benzo(b)fluoranten, benso(j)fluoranten,       
benso(k)fluoranten, bens(e)pyren, bens(a)pyren, dibens(a,h)antracen) samt fyra olika       
ftalat-föreningar. Inga halter av ftalater hittades för granulaten. Riskbedömningen baseras på           
halter av metaller, PAH och ftalater från innehållsanalys av granulat, konstgräsmatta,           
“back-coating” (typ av beläggning under konstgräset) och löparbana bredvid planen.          
Luft/partikelmätningar av metaller, PAH, VOC och ftalater på planerna gjordes också och            
ligger även de till grund för hälsobedömningen.  
 
2.5.2 EPDM - exponering via huden 
Nilsson et al. (2008) gör i en rapport den sammanvägda bedömningen att det inte finns några                
hälsoeffekter associerade med exponering via huden för de undersökta ämnena i granulaten.            
Det finns dock en potentiell risk för känsliga individer att utveckla allergier. Datan som              
hälsobedömningen byggde på var mängden urlakad bensotiazol, dicyklohexylamin,        
cyklohexylamin och dibutylftalat i vatten. Dessa ämnen bedöms vara av störst betydelse för             
användarnas hälsa (Nilsson et al., 2008). Det enda av dessa ämnen som hittades i EPDM var                
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dibutylftalat. Studiens hälsobedömningen berörde dermalt (via perspiration) intag av ämnen          
från gummipartiklar. Ingen bedömning gjordes på inandning av substanser i gasform då            
tidigare studier visat att detta inte innebär en hälsorisk. Det dermala upptaget av dibutylftalat              
beräknades till 0,019 µg/kg av kroppsvikt per dag för juniorspelare (16-19 år) som spelar 2               
timmar om dagen, 7 dagar i veckan. Siffrorna baseras på antagandet att absorptionen via hud               
är 10%, exponering via hud för granulat är 109 mg/kg kroppsvikt/dag och att innehållet av               
dibutylftalat i granulatet är 1,78 µg/g. 
 
I rapporten “Kunstgressbaner - vurdering av helserisiko for fotballspillere” (Norge, 2006)           
gjordes en riskbedömning för upptag av ämnen via huden, baserad på analysresultaten från             
Plesser et al. (2004). Riskbedömningen gjordes utifrån de högsta uppmätta halterna av PCB,             
PHA, ftalater och alkylfenoler. Dessa var PCB(7)=0,202 mg/kg, PHA(16)=76 mg/kg, ftalater           
(DMP, DEP, DBP, BBP, DEHP, DOP, DINP, DIDP)=117,7 mg/kg, alkylfenoler          
(4-t-oktylfenol, 4-n-nonylfenol, Iso-nonylfenol)=55,305 mg/kg. En teoretisk urlakning       
beräknades för dessa halter. Det visades att upptaget för samtliga var mycket låg             
(storleksordning ng/kg kroppsvikt och dag). Halterna var för låga för att utgöra någon risk för               
hälsan. Då ftalater och alkylfenoler inte ingår i den kemiska data som erhållits för              
konstgräsplanerna i Uppsala är det svårt att göra en ytterligare bedömning om huruvida dessa              
resultat går att applicera på spelarna i Uppsala.  
 
2.5.3 EPDM - exponering via munnen 
I en rapport av Nilsson et al. (2008) görs en hälsobedömning med antagandet att spelarna i                
värsta fall exponeras oralt för 93,4 mg granulat per kg kroppsvikt och dag. Den              
sammanvägda bedömning är att det inte finns några hälsorisker associerat med denna            
exponering. Det orala upptaget av dibutylftalat beräknades till 0,16 µg/kg kroppsvikt/dag. 
Siffrorna baseras på antagandet att det orala upptaget är 100 %, oral exponering för granulat               
är 93,4 mg/kg kroppsvikt och dag och att granulatinnehåll av dibutyl ftalat är 1,78 µg/g.               
Hälsoriskbedömningen baseras på mängd urlakat ämne i vatten. I en rapport från norska             
Institute of Public Health and the Radium Hospital (2006) görs slutsatsen att det inte finns               
några förhöjda risker för barn som sväljer granulat på träningar. Studien tog hänsyn till              
alkylfenoler och ftalater. 
 
2.5.4 EPDM, TPE och SBR - exponering via inandning 
I en studie av Moretto (2007) görs en hälsoriskutvärdering för inandning av VOC och              
aldehyder från konstgräsplaner. Moretto drar slutsatsen att det inte råder någon hälsorisk            
(understiger en ökad risk för cancer med 10-5) för människor som vistas i en inomhushall med                
en volym på 1320 m3 samt ett ventilationsflöde på 0,5 vol.h-1. Detta gäller för amatörutövare,               
professionella utövare, publik och tränare. En risk finns för personal som installerar konstgräs             
i dåligt ventilerade inomhushallar. Där rekommenderas en ventilation på 2 vol.h-1.           
Mätningarna visade att EPDM-granulatet är mest signifikant när det gäller utsläpp av            
gasformiga ämnen. Samtidigt dras slutsatsen att fyllnadsmaterialen SBR från bildäck,          
nytillverkad TPE samt EPDM ger liknande, obetydande effekter för hälsan. I studien testades             
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4 olika system av konstgräs med tillhörande granulat. Metoden gick ut på att installera dessa               
fyra olika system i rostfria ståltankar som sedan placerades i en kammare där emissionen av               
totala halter VOC och aldehyder mättes under 28 dagar. Mätningar gjordes vid 23°C (± 2°C),               
där MS/FID användes för analys av VOC. EPDM avger större mängder VOC än vad “rubber               
granulate” (återanvända bildäck), TPE och konstgräs utan granulat gör. Det ses också att             
koncentrationen av VOC i luften minskar med tiden. I motsats till dessa resultat visade              
Nilsson et al. (2008) på en mindre andel flyktiga organiska föreningar i en “head-space              
analys” av EPDM granulat jämfört med återvunna däck av SBR-typ.  
 
I en rapport från Norska institutet för luftforskning (NILU, 2006) visas att en inomhusplan              
med nytillverkat TPE avger en mindre mängd VOC än vad två andra planer där SBR-granulat               
används gör. Samtidigt dras slutsatsen att analysen är gjord med utgångspunkt från innehållet             
av det bättre studerade SBR-granulatet. Med detta i åtanke efterfrågas fler studier på             
innehållet i TPE-granulat för att kartlägga innehållet. Det påpekas att källorna till den             
uppmätta halten VOC är olika (konstgräsfiber, granulat, trä i väggarna och trafik utanför             
hallen). Uppmätta halter var 136,3 µg/m 3-715,5 µg/m3. Som jämförelse kan det ses att i en               
studie av Kim et al. från 2012 var uppmätt medelvärde (av 50 konstgräsplaner) för total halt                
av VOC 74 µg/m3. Dessa mätningar var gjorda på utomhusplaner. 
 
Enligt den Norska rapporten av Norwegian Institute of Public Health and the Radium             
Hospital (2006) är en slutsats att det inte går att utföra en riskbedömning med TVOC som                
utgångspunkt. Rapporten bygger på uppmätta halter VOC från Norska institutet för           
luftforskning. De individuella koncentrationerna av varje ämne måste bestämmas för att en            
riskbedömning ska vara möjligt. Samtidigt menas det att vetenskapliga belägg saknas för att             
säga att allvarliga hälsoeffekter kan uppstå till följd av att vistas i en inomhushall med               
motsvarande halt av TVOC. Det beskrivs aldrig vad motsvarande halt är, men den högsta              
uppmätta halten av TVOC var 715,5 µg/m3 (NILU, 2006). De tagna luftproverna visar på en               
blandning av många organiska föreningar. Ingen av de individuellt identifierade föreningarna           
förekom i koncentrationer som bör ge oro för hälsoeffekter. Det är möjligt att lukt och               
irritation av slemhinnor för känsliga individer kan uppstå av dessa relativt låga            
koncentrationer av ämnen. Detta kan bidra till att individer upplever inomhusluften som            
dålig, tung eller torr. Då behandlade studier visar på en stor variation i uppmätta halter av                
flyktiga föreningar anses det nödvändigt att utföra en analys på granulaten i Uppsala (se              
avsnitt 3.3 Laborationer) . 
 
Halter av skadliga ämnen burna i partiklar på konstgräsplanerna bidrar också till hälsorisker.             
Halten BaP (bens[a]pyren) ingår som cancermarkör i flera studier och rapporter vid analys av              
PAH-föreningarna. En ofta använd metod är att mäta BaP i partiklar mindre än 10 µm               
(PM10) i luften. 
 
I en italiensk studie av Menichini et al. (2011) undersöktes inhalations-exponeringen av            
PAH:s från två olika konstgräsplaner. Granulaten på båda planerna var av typen återvunnet             
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gummi (SBR-typ). Mätningarna gjordes på planen, bredvid planen (40 m ifrån) och i ett              
“medel-trafikerat” bostadsområde i Rom. Mätningarna påvisade ingen förhöjd koncentration         
av PAH (inom ± 0,01 ng/m3) på planen jämfört med 40 m från planen. Mätningarna visade                
att halten PAH var lägre på planen jämfört med referensen “medel-trafikerat” bostadsområde            
i Rom.  
 
Den andra konstgräsplanen som studerades låg i Rom, 3 sidor av planen låg nära              
lågtrafikerade vägar och en sida låg nära en högtrafikerad väg. Resultatet visade på ökade              
koncentrationer av PAH:s på konstgräsplanen relativt bredvid planen. Vid ett “värsta möjliga            
scenario” ges en ökad livstidsexponering av BaP till 0,025 ng/m 3. Detta beräknades från en              
halt av 0,4 ng/m3 uppmätt på planen. Denna ökning i BaP beräknas resultera i en ökad risk för                  
cancerfall med 1 på 1 000 000 utövare. Spelarna fick bära personliga luft-insamlare med              
glasfilter monterade kring midjan och personliga partikel-insamlare för mätning av partikel-           
buren (PM10) PAH. Utomhustemperaturen under mätningarna var 34°C-38°C. Cancerrisken         
var beräknad för idrottsutövare (exponering 5 timmar om dagen, 5 dagar i veckan, 30 års               
idrottsutövande och medellivslängd 70 år). 
 
I studien analyserades dessa två planer då den föreliggande kemiska analysen visade att             
granulaten från dessa planer hade högst innehåll av PAH:s. I fallet där inga förhöjda nivåer av                
luftburen PAH hittades, visade den kemiska analysen av granulaten på ett innehåll av 9,74              
mg/kg PAH i granulaten. PAH innehållet i granulaten på den andra planen (där PHA              
påvisades) var 32,5 mg/kg. 
 
2.5.5 Hälsoriskbedömningar från tidigare studier gällande granulat från bildäck         
(SBR-typ)  
Gummigranulat från återanvända däck innehåller många ämnen som kan vara skadligt för            
hälsan. Däremot är koncentrationen av dessa ämnen mycket små och de urlakas i väldigt små               
mängder. Vilket betyder att det inte finns någon koppling till hälsopåverkan (Norwegian            
Institute of Public Health and the Radium Hospital, 2006). 
  
Från undersökningar som gjorts av kemikalieinspektionen 2006 så upplyses det om att det             
kan finnas indikationer som medför en viss hälsorisk för personer som ofta befinner sig på               
konstgräsplaner med gummigranulat som är återvunnet från däck. Man menar dock att            
undersökningen av exponering samt allergi är dåligt analyserade och att man bör ta hänsyn              
till andra källor som exempelvis bilavgaser för att få en helhetsbild av hälsoriskbedömningen             
(Kemikalieinspektionen, 2006). 
 
I en rapport från ECHA (2017) är slutsatsen att det inte finns någon anledning till att ge råd                  
mot att inte utföra fysiska aktiviteter på en konstgräsplan med gummigranulat från            
återanvända bildäck. Detta eftersom att det är så pass små kvantiteter av de ämnen som är                
skadligt för hälsan som friges. Slutsatserna baseras på studier från tio europeiska            
medlemsländer som omfattar granulatprover från totalt 100 konstgräsplaner (granulat som          
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används i spel). Slutsatserna omfattar även 50 granulatprover där granulatet inte varit i spel.              
Granulaten som undersöks var av typen återanvända bildäck (vanligen SBR-typ). Slutsaterna           
var: 
 

- Typiska koncentrationen av PAH var 20 mg/kg. Livstids cancerrisk mycket låg           
(10-5-10-6) 

- Begränsad information gällande migration/upptag av metaller. Tillgänglig information        
visar på halter som ligger under gällande lagstiftning för leksaker. 

- Koncentrationer av ftalater, benzothiazole och methyl isobutyl ketone är så låga att            
inga hälsorisker finns för spelare eller de som arbetar med konstgräs. 

- Flyktiga organiska föreningar från gummigranulat kan i inomhushallar leda till          
irriterade ögon och hud. 

 
2.6 Miljörisker 
I en 11 månaders lång fransk studie av Dr Robert Moretto (2007) utfördes lysimeter tester på                
olika sorters konstgräsplaner för att illustrera verkliga scenarion. Filtratet är menat att            
efterlikna regnvatten som kommit i kontakt med konstgräsplaner för att sedan då se om det               
följer med farliga kemikalier ut i vattendrag. Studien påvisar att det är under de första               
månaderna som experimenten släpper ifrån sig högst halter av metaller, därefter sjunker            
värdena. 
 
I den franska studien utfördes det även ekotoxikologiska analyser på filtratet. Akut toxicitet             
(rörelsehämmande test) analyserades genom att använda kräftdjursarten Daphnia magna och          
kronisk toxicitet (tillväxtinhiberingstest) analyserades genom att använda algen        
Pseudokirchneriella subcapitata. Resultatet från den ekotoxikologiska studien om        
vattenorganismer påvisade en svag toxicitet för ett av proverna vid månad 7,5 oklart för              
vilket material. Slutsatsen från studien är att ingen märkbar påverkan på miljön är påvisad              
kort samt medellångt sett. 
 
En dansk studie av Nilsson et al. (2008) utförde istället lakningstester, alltså enskilda tester på               
proverna vilket ger en tydligare bild av de läckta ämnenas ursprung. I lakningstester gjorda              
på EPDM granulat hittades organiska substanser och nedbrytningsprodukter av peroxid.          
Nilsson et al. påvisar att konstgräsmattor potentiellt kan påverka miljön i det korta loppet (< 1                
år) då skadliga ämnen hittats i laket. Nilsson et al. kommer fram till att lysimeter tester bättre                 
representerar påverkan på miljön jämfört med laktester. Detta då filtratet från lysimeter tester             
från andras studier överlag har lägre koncentrationer av uppmätta ämnen jämfört med            
lakningstestets. 
 
Fortsatt genomför den danska studien en ekotoxikologisk analys på de mest förekommande            
ämnena från laket. Detta görs genom att hämta information från databasen ”International            
Uniform Chemical Information Database”, IUCLID. Databasen ger information om hur          
fiskar, ryggradslösa djur samt alger påverkas av olika ämnen. Zink förekommer som en jon i               
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laket. Zink i dess jonform fanns dock inte med i IUCLID och därför hämtades fakta om                
zinkklorid, se tabell 1. 
 
 
Tabell 1 visar hur de olika vatten-organismernas påverkas av zink. Hämtad från Nilsson et al. (2008) 

Organism Value (concentration as zink) References 

Fish (Brachydanio rerio) LC50, 96 hours = 18,2 mg/l (IUCLID dataset zincchloride) 

Invertebrates (Daphnia 
magna) 

EC50, 72 hours = 0,073-0,39 mg/l (IUCLID dataset zincchloride) 

Alga (Selenastrum 
apricornutum) 

NOEC (EC20), 96 hours = 0,05 mg/l (IUCLID dataset zincchloride) 

Alga (Navicula incerta) EC50, 96 hours = 10 mg/l, EC10, 96 timer 
= 1 mg/l 

(IUCLID dataset zincchloride) 

 
Enligt Nilsson et al. (2008) saknas det studier för att långsiktigt kunna säga huruvida EPDM               
granulat är farligt för miljön eller inte. 
 
I en norsk studie gjord av Plesser et al. (2004) utförs det avgasningstester samt lakningstester               
på EPDM-gummi och olika återvunna gummisorter från bildäck. Avgasningstestet, 2 g av            
varje granulat i 70 °C under 30 min, visade att EPDM-granulatet var det granulat som gav                
ifrån sig minst flyktiga ämnen. De detekterade ämnena i laket jämfördes med norska samt              
utländska gränsvärden för jord och vatten. Studien kom fram till att EPDM hade en lägre               
koncentration av alla detekterade ämnen förutom krom (högre) och zink (lika hög) jämfört             
med de andra testade gummi sorterna. Den uppmätta zink koncentrationen i laket motsvarar             
utlakningsklassen VI ”starkt förorenad” enligt värden från norska förorenings-         
kontrollmyndighetens test för mest känslig markanvändning. Den uppmätta krom         
koncentrationen i laket motsvarar norska miljökvalitet klassen II ”måttligt förorenad” och           
klarar kraven från dricksvattensförordningen. Utöver konstateranden över vilka gränsvärden         
som överskrids eller klaras görs ingen vidare sammanfattning om huruvida granulatet är            
miljöfarligt eller inte, studien anser att fortsatta tester behövs för att fastställa miljörisken.  
  
I en annan norsk studie utförd av Källqvist (2005), anses avrunnet vatten vara den faktor som                
potentiellt har störst påverkan på miljön. Studien har inte själv utfört laktester utan             
beräkningar baseras på resultaten från Plesser et al. (2004). Utgående från att planen är 7200               
m2, att det regnar 800 mm/år samt att koncentrationen zink i laket är 3290 µg/l beräknas hela                 
19 kg zink läcka ut ur granulat och konstgräs till närliggande miljö. Riskbedömningen visar              
på att den uppmätta koncentrationen av zink utgör en betydande lokal risk för ytvattnet. 
 
I en svensk studie av Simon Magnusson (2017) utfördes lysimetertester på två olika             
konstgräsplaner, en med EPDM granulat och en med SBR granulat. De detekterade ämnena i              
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filtratet för de två granulaten jämfördes med riktvärden för dagvattenutsläpp enligt           
Stockholms län samt Göteborgs stad. De uppmätta halterna i filtrat från lysimeter testerna,             
både från konstgräsplanen med EPDM och konstgräsplanen med SBR, var båda under            
riktvärdena. Halterna av nickel samt kadmium tros vara överrepresenterade då lysimetern kan            
ha bidragit genom att själv läcka dessa metaller. Slutsatsen som dras i studien är att               
omgivningspåverkan bedöms som liten för både EPDM och SBR. 
 
ILV Svenska miljöinstitutet (2012) har utfört en livscykelanalys på återvunna gummidäck           
och sedan jämfört med EPDM samt TPE. Granulatens relativa miljöpåverkan beräknas           
genom att beakta koldioxidutsläpp för råvaruutvinning, produktion (inte medräknat för          
bildäck då de använts i ett annat produktsystem), transport samt hantering av de återvunna              
däcken. Det behövs olika mycket av de olika materialen för att fylla upp en yta på 7 881 m2                   

med ett topplager på 13 mm. För återvunna däck behövs det 51 ton, för EPDM 61 ton och för                   
TPE 87 ton. För däck startar livscykeln med insamling av däck, produktionen tas alltså inte               
med, därefter klippning, granulering samt transport av granulat för att slutligen nå ut till              
fotbollsplanen. För EPDM granulat startar livscykeln med att CaCO3, EPDM samt additiver            
blandas och ger EPDM-kompoundering sedan utförs granulering varav nästa steg är transport            
av granulat för att slutligen nå fotbollsplanen. För TPE granulat startar livscykeln med att              
CaCO3, SEBS samt additiver blandas och ger TPE-kompoundering sedan utförs granulering           
varav nästa steg är transport av granulat för att slutligen nå fotbollsplanen. Transporter är              
inräknat för alla dessa granulat. Utifrån dessa faktorer har granulatens koldioxidutsläpp           
beräknats för en plan på 7 881 m2. Däckgranulat släpper ut ca 5 000 kg koldioxid, EPDM                 
granulat släpper ut ca 55 000 kg koldioxid (11 gånger större klimatpåverkan än däckgranulat)              
och TPE granulat släpper ut ca 165 000 kg koldioxid (35 gånger större klimatpåverkan än               
däckgranulat). Studien kom fram till att SBR var bäst ur ett livscykelperspektiv. 
 
3. Metod 
Det största fokuset för litteraturstudien har varit EPDM då majoriteten av planerna i Uppsala              
använder sig av detta material. SBR har tidigare använts på planerna i Uppsala, men är               
avvecklat. En mindre del av studien berör därför SBR. Inledningsvis användes databaserna            
Scopus samt Sciencedirect, de sökord som använts är “artificial turf”, “EPDM rubber            
granules”, “EPDM crumb rubber”, “EPDM infill” samt “EPDM”. De artiklar som hittades            
behandlades genom att först läsa abstract sedan conclusion och därefter gjordes en sökning             
efter “EPDM” i texten. Innehöll artikeln inte ordet EPDM sållades den bort. Få artiklar              
hittades, detta gjorde att litteraturstudien fick fortgå via andra kanaler. Kemikalieinspektionen           
2006, som ligger till grund för olika svenska kommuners beslut att avveckla SBR gummi på               
konstgräsplaner, valdes att behandlas närmare. De referenser som kemikalieinspektionen         
använder sig av undersöktes likt ovan. Genom google hittades tekniska rapporter skrivna av             
industridoktoranden Simon Magnusson 2015. De rapporter och publikationer som till en stor            
del bidragit till grunden för studien är presenterade nedan. För fullständig källhänvisning, se             
Referenser . 
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Måling av luftforurensning i innedors kunstgresshaller (Norsk institutt for luftforskning          
(NILU), 2005). 
Rapport uträttad av NILU, inkluderar övergripande kemisk analyser på luftkvalitén i norska            
inomhushallar belagda med konstgräs. 
 
Artificial turf pitches – an assessment of the health risks for football players (Norwegian              
Institute of Public Health and the Radium Hospital, 2006). 
Rapport med fokus på riskbedömning från resultatet framtaget i rapporten publicerad av            
NILU, med fokus på att ta fram ett underlag som kan ligga till bas för eventuella hälsorisker                 
som användning av konstgräs medför. 
 
Environmental and health evaluation of the use of elastomer granulates (virgin and from 
used tyres) as filling in third-generation artificial turf (Moretto, 2007). 
En rapport som presenterar resultat från kemiska analyser av gummigranulat för att            
undersöka ekotoxikologiska aspekter från användandet av gummigranulat i tredje         
generationens konstgräsplaner. 
 
Mapping, emissions and environmental and health assessment of chemical substances in 
artificial turf  (Nilsson et al., 2008). 
Rapport från Danmark som med hjälp av omfattande litteraturstudier utfört praktiska           
laborativa studier för att utveckla vidgade resultat kring hälso- och miljöaspekter av            
användandet av konstgräs. Studien har inkluderat 16 olika granulattyper, däribland EPDM,           
TPE och SBR. 
 
Potential health and environmental effects linked to artificial turf systems – final report 
(Plesser et al., 2004). 
En norsk studie som undersöker olika gummigranulat och gräsfibrer som används i norden.             
Gummigranulaten blev i studien analyserade för att fastställa mängden innehåll av As, Cd,             
Cu, Cr, Hg, Ni, Zn, PCB, PAH, ftalater och fenoler. Även lysimetertester och             
avgasningstester finns beskrivna i rapporten. 
 
Artificial-turf playing fields: Contents of metals, PAHs, PCBs, PCDDs and PCDFs, 
inhalation exposure to PAHs and related  preliminary risk assessment (Menichini et al., 
2011). 
Publicerad artikel som presenterar en studie vars syfte var att identifiera och kvantifiera             
eventuella risker som framkommer på grund av användandet av konstgräsplaner.          
Gummigranulat från 13 italienska konstgräsplaner var i studien analyserat för att undersöka            
förekomsten av olika metaller och PAH:s. 
 
Health Risk Assessment for Artificial Turf Playgrounds in School Athletic Facilities:           
Multi-route Exposure Estimation for Use Patterns (Kim et al., 2012). 
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Rapport från Korea som med praktiska studier har som huvudsyfte att identifiera eventuella             
hälsorisker som kan uppkomma från användande av konstgräs. Fokus ligger på att identifiera             
eventuell exponering av PAH, VOC, Ftalater, metaller och formaldehyder.  
 
Bedömning av omgivningspåverkan från olika fyllmaterial i konstgräsplaner: Fallstudie av          
dräneringsvatten (Magnusson, 2017) och Systemanalys av konstgräsplaner: Miljö- och         
kostnadsaspekter (Magnusson, 2015). 
Två publikationer som analyserar miljöaspekter med fokus på avrinning i dräneringsvatten.           
Lysimeter-tester ligger till grund för en analys av de olika slutsatserna kring innehåll och              
kvalité på dräneringsvatten och omgivningspåverkan. 
 

An evaluation of the possible health risks of recycled rubber granules used as infill in 
synthetic turf fields (European Chemicals Agency, 2017). 
En rapport sammanställd av ECHA för att fastställa potentiella hälsorisker som uppkommer            
från användandet av gummigranulatet SBR i konstgräsplaner. En omfattande riskanalys har           
utförts och presenteras i helhet i rapporten. 
 
3.1 Kartläggning av granulaten på Uppsalas konstgräsplaner 
Mats Benker, sektionschef för idrottsanläggningarna i Uppsala tillhandahöll information via          
mail om vilken granulattyp som ligger på de olika planerna. Sten Larsson, processledare för              
idrott och fritid i Uppsala gav vidare information via mail om kommunens beslutsprocess             
gällande val av granulat i Uppsala.  
 
Kemisk totalanalys och lakningstest för granulatet från Lötens konstgräsplan erhölls i möte            
med Per Eriksson, vaktmästare som ansvarar för förvaltning och skötsel av           
konstgräsplanerna. Kemisk totalanalys och laktest var utförd på beställning av återförsäljaren           
av granulatet och återfanns i projektdokumentation från omläggningen av konstgräsplanen          
2015. För att se komplett sammanställning av de intervjuer som utförts, se A3. Intervjuer.  
 
3.2 Hälsorisker 
Information kring upptaget av metaller vid sväljning av EPDM-granulat har i tidigare studier             
visats otillräcklig. Den begränsade informationen rörande migrationen och upptag av metaller           
är något som ECHA också nämner i sin rapport från 2017. En egen jämförelse av laktestet                
från Lötens konstgräsplan (se tabell 3, värden från SP rapport 2011) har gjorts och jämförts               
med det tolerabla dagliga intaget (TDI) från Naturvårdsverkets rapport Riktvärden för           
förorenad mark från 2009. Upptaget är baserad på urlakning av ämnen i vatten. Ett oralt intag                
av 93,4 mg/kg kroppsvikt och dag har antagits för en person med kroppsvikt 65 kg. Detta i                 
enlighet med riskbedömningen gjord av Nilsson et al (2008). Upptaget av ämnen i kroppen              
har antagits vara 100%. Utifrån samma data har den maximalt tillåtna ätbara mängden (utan              
att överstiga TDI) beräknats. Då inga laktester för PCB(7), mineralolja och BTEX hittats för              
granulaten i Uppsala gjordes en jämförelse med totala innehållet av dessa ämnen (SP rapport              
2011) med TDI från Naturvårdsverkets rapport Riktvärden för förorenad mark från 2009. Ett             
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oralt intag av 93,4 mg/kg kroppsvikt och dag har antagits för en person med kroppsvikt 65                
kg. Detta i enlighet med riskbedömningen gjord av Nilsson et al. (2008). Upptaget av ämnen i                
kroppen har antagits vara 100%. Med TDI som gränsvärde har det maximala dagliga intaget              
av granulat beräknats (den mängd granulat som kan förtäras utan att överstiga TDI för en               
person med kroppsvikt 65 kg). 
 
Inget TDI för upptag av PAH(16) har hittats. Jämförelse mellan studier är svårt då              
prioriteringen av PAH-föreningar skiljer sig åt. För att få en uppfattning om eventuella             
toxiska effekter görs en komparativ analys med avseende på innehåll av PAH i granulat och i                
livsmedel (grillat kött och hamburgare). 
 
För hälsorisker associerade med inandning av flyktiga ämnen, jämförs uppmätta halter TVOC            
från tre tidigare studier. Slutsatser från riskbedömningar som berör dessa uppmätta halter            
presenteras. För att se om det föreligger någon hälsorisk för spelarna i Uppsala jämförs de               
halter som ligger till grund för riskbedömningarna i de tidigare studierna, med de halter som               
mätts och beräknats för Uppsalas konstgräsplaner. För att sätta värdena i perspektiv jämförs             
även de tidigare studiernas uppmätta halter med halter i nybyggda hus.  
 
Hälsorisken till följd av inandning av BaP i PM10 baseras på en sammanställning av tidigare               
studier. Uppmätta halter jämförs med gränsvärden enligt svensk lag. Ingen studie, där enbart             
EPDM behandlas har hittats. Riskbedömningar för tidigare studier presenteras.  
 
3.3 Laborationer 
Många av de studier som undersökts visar på olika resultat gällande avgivandet av flyktiga              
föreningar för EPDM och R-EPDM. Moretto et al. (2007) visar också på att             
koncentrationerna av flyktiga föreningar sjunker över tid. Ingen hänsyn tas dock här till att              
granulatet används och slits. Det anses därför viktigt att utreda om något av de granulat som                
används avger mer flyktiga föreningar på Uppsalas konstgräsplaner. Åtta granulat-prover från           
olika planer i Uppsala inhämtades under liknande väderförhållanden den 10:e maj år 2017.             
Samplings-området för granulatet var inom en 2 m radie från vardera straffpunkt. En steril              
tesked användes för att ta upp två skopor granulat på varje samplings-område, detta granulat              
lades sedan i en märkt steril vial med lock. Observationer kring skillnader i kornstorlek, färg               
och glans mellan granulaten gjordes. TGA-analyser utfördes med en TGAQ50-apparatur, där           
gummigranulat-proven värmdes från rumstemperatur till 120°C (10°C/min). Granulat från         
Ekeby planen testades ytterligare, ena med en två timmars konstant temperatur på 50 °C och               
den andra med en 24 timmars konstant temperatur vid 50°C. Med data från 24 timmar               
konstant temperatur (50°C) beräknades en teoretisk tidsupplöst mängd av potentiellt flyktiga           
ämnen enligt två olika modeller. För fullständiga laborationsrapporter, se A1          
Laborationsrapporter . 
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3.4 Ekotoxikologiska effekter för mark och kringliggande vattendrag 
Innehållsanalyser av EPDM-granulat från Uppsala jämförs med tre tidigare studier. Detta för            
att ge en uppfattning om vissa ämnen förekommer i högre koncentrationer än andra. Detta              
säger dock ingenting om hur dessa ämnen läcker ut från materialet. För att bedöma om det                
finns ekotoxikologiska effekter för känslig mark jämförs koncentrationen av ämnena som           
förekommer i granulatet med de generella riktvärden som ges för känslig mark av             
Naturvårdsverket 2009 i rapporten “ Riktvärden för förorenad mark ”. Man kan därav urskilja            
ifall det finns för höga halter av ett specifikt ämnen i granulatet som kan utgöra en risk för                  
den kringliggande marken. 
 
För att undersöka miljöpåverkan för närliggande vattendrag har laktester på granulaten i            
Uppsala (SP rapport 2011) jämförts med två andra studier. Dessa jämförs sedan med             
gränsvärden för inert avfall. Laktester visar de ämnen som granulat släpper ifrån sig då det               
skakas med vatten. Detta är av intresse då resultatet från ett laktest visar på ett värsta scenario                 
av vad som kan läcka ut till miljön. För att kunna argumentera för vilka halter av de uppmätta                  
ämnena som är farliga så användes gränsvärden för inert avfall satta av Naturvårdsverket. Att              
notera är att dessa gränsvärden baseras på modeller för deponering av avfall på deponier. 
 
För att vidare undersöka miljöpåverkan har resultat från lysimeter tester från Simon            
Magnusson tekniska rapport “Bedömning av omgivningspåverkan från olika fyllmaterial i          
konstgräsplaner” jämförts med haltkriterier för skydd av grundvatten tagna från          
Naturvårdsverket (2009). Även gränsvärden från Stockholms län samt Göteborgs stad som           
används i Magnussons studie har inkluderats. Orsaken till varför lysimeter tester utvärderas            
är att de ger en bättre helhetsbild av miljöpåverkan än vad laktester gör. Testet utförs på alla                 
komponenter i en konstgräsplan, vatten får åka igenom och det är sedan filtratet som              
undersöks. De uppmätta halterna ger alltså en mer representativ bild av den totala             
miljöpåverkan. En jämförelse mellan EPDM-granulat och SBR-granulat gentemot riktvärden         
för dagvatten och haltkriterier för skydd av grundvatten är viktigt för att kontrollera om det               
finns en miljöfara vid användandet av granulaten. Dock för detta test är det viktigt att tänka                
på att det inte går att definitivt peka ut en komponent som boven.  
 
4. Resultat 
I följande avsnitt presenteras de olika kemiska egenskaperna hos de olika granulaten inom             
studien, resultat från studier kring hälso- och miljöaspekter samt information som framtagits            
från de olika laborationerna. 
 
4.1 Kartläggning av granulaten på Sportfastigheters anläggningar idag 
Idag används EPDM och R-EPDM granulat på Sportfastigheters anläggningar (tabell 2). Se            
bilaga A2.1 för sammanställning av samtliga konstgräsplaner i Uppsala. 
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Tabell 2. Sammanställning av granulat som används på Sport- och Rekreationsfastigheters anläggningar            
(personlig kommunikation Mats Benker, e-mail (11/4-17)). AD-hallen har blivit omlagd 2010 med samma             
granulat, men lades om 2015 med R-EPDM. Löten har blivit omlagd 2008 och 2015 med EPDM. 

Plan Färdig år Ifyllnad granulat 

Stenhagen  2003 SBR / svart återvunnen 
EPDM fr.o.m 2012 

Årsta 2007 SBR / svart återvunnen 
EPDM fr.o.m 2012 

AD-hallen 2008 
Omlagd  
2010 
2015 

EPDM 
  
  
  
R-EPDM 
  

Löten Omlagd 
2008 
2015 

EPDM 
  
EPDM 

Sävja 2009 EPDM 

Österängen 2014 R-EPDM 

Bälinge 2015 R-EPDM 

  
Enligt en leverantör levereras tre olika typer av EPDM granulat: 

- För ändamålet tillverkat nytt EPDM 
- Icke för ändamålet nytillverkat EPDM (återvunnet direkt från producent) 
- Återvunnet EPDM (vanligt ursprung är bilister, kylskåpslister).  

 
Kemisk totalanalys och lakningstest har erhållits för granulatet från Lötens konstgräsplan           
(från projektdokumentation från omläggningen 2015). Det framgår inte av dokumentationen          
vilken av ovanstående tre typer av EPDM som levererats annat än produktnamnet Triofill             
EPDM. I relationshandlingar för Österängens konstgräsplan finns inga kemiska analyser eller           
lakningstester. Information ges om att granulatet är testat enligt standard (SS-EN 12457-3)            
och uppfyller miljökraven enligt NFS 2010:4. Produktinformationen namnger granulatet som          
R-EPDM. Ursprungsmaterial anges som överblivet EPDM-material från produktion. Den         
kemiska analysen och laktestet från Lötens konstgräsplan antas representera samtliga          
konstgräsplaner i Uppsala.  
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4.2 Hälsorisker 
Den enda metallen som överskred TDI från Lötens konstgräsplan var arsenik (tabell 3). Med              
TDI som gränsvärde har det maximala dagliga intaget av granulat beräknats (den mängd             
granulat som kan förtäras utan att överstiga TDI för en person med kroppsvikt 65 kg). För att                 
inte överskrida TDI får inte mer än 1,95 gram granulat ätas per dag. 
 
Tabell 3: Beräknat dagligt upptag av ämnen från granulat från Lötens konstgräsplan vid oral exponering.               
Upptag antas vara 100%. Upptaget är beräknat för en person på 65 kg som får i sig 93,4 mg/kg granulat per kg                      
kroppsvikt. Detta resulterar i ett dagligt intag av 6,071 gram granulat per dag. Beräknade värden baseras på                 
mängden urlakat ämne i vatten från Lötens konstgräsplan. Beräknade värden jämförs med riktvärden för              
tolererbar dagligt intag (TDI) från Naturvårdsverkets rapport Riktvärden för förorenad mark -            
Modellbeskrivning och vägledning. Arsenik var det enda ämne som överskred TDI (rödmarkerat). Riktvärden             
för TDI för selen (Se) har ej hittats. Maximalt dagligt intag av granulat är den mängd granulat i gram som en                     
person (kroppsvikt 65kg) kan förtära dagligen utan att överskrida TDI för det specifika ämnet. 

Substans 
TDI mg/kg kroppsvikt och dag 

(Naturvårdsverket, 2009) 

Beräknat upptag  mg/kg 
kroppsvikt och dag 

(laktest SP rapport, 2011) 
Maximalt dagligt intag av 

granulat (gram)  

As 6,00E-06 1,87E-05 1,95 

Ba 2,00E-03 4,67E-04 26,0 

Cd 4,00E-04 9,34E-07 2600 

Cr 1,50E+00 9,34E-06 975000 

Cu 5,00E-01 9,34E-05 32500 

Hg 2,30E-04 6,54E-07 2140 

Mo 1,00E-02 9,34E-06 6500 

Ni 1,20E-02 2,80E-05 2600 

Pb 3,50E-03 3,74E-05 569 

Sb 6,00E-03 4,67E-06 7800 

Se - 6,54E-06 - 

Zn 3,00E-01 1,96E-04 9290 

 
För oralt intag baserad på innehållsanalys av PCB(7), Mineralolja och BTEX så överskrids             
TDI för samtliga (tabell 4). För att inte överskrida TDI får inte mer än 0,67 gram granulat                 
ätas per dag. 
 
Tabell 4: Beräknat dagligt upptag av ämnen från granulat från Lötens konstgräsplan vid oral exponering.               
Upptag antas vara 100%. Upptaget är beräknat för en person på 65 kg som får i sig 93.4 mg/kg granulat per kg                      
kroppsvikt. Detta resulterar i ett dagligt intag av 6,071 gram granulat per dag. Beräknade värden baseras på                 
mängd ämne från innehållsanalysen av granulaten från Lötens konstgräsplan. Samtliga värden överskrids            
(rödmarkerade). Högsta ätbara mängd av Lötens granulat baserat på totalinnehåll av PCB(7), mineralolja och              
BTEX. Ätbar mängd är beräknad för en person med kroppsvikt på 65 kg där mg/kg kroppsvikt understiger TDI.                  
100% upptag har antagits.  * TDI för alifater C16-C35, **TDI för bensen. 

Substans 

TDI mg/kg kroppsvikt och 
dag (Naturvårdsverket, 

2009) 
Beräknat upptag  mg/kg 

kroppsvikt och dag 
Maximalt dagligt intag av granulat 

(gram)  
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(innehållsanalys SP 
rapport, 2011) 

PCB(7) 4,00E-06 9,34E-06 2,6 g 

Mineralolja 2* 1,81E+01 0,67 g 

BTEX 1,80E-04** 2,80E-04 3,9 g 

 
Tabell 5 sammanställer innehållet av PAH för olika granulatprover samt grillat kött och             
hamburgare. PAH-innehållet i grillad hamburgare är i samma storleksordning som          
granulatproven. 
 
Tabell 5: Sammanställning av innehållsanalys av totalinnehåll av PAH. Studierna skiljer sig i vilka ämnen som                
studeras, där vissa screenar efter flera ämnen. Ur ett kemisk perspektiv med avseende på halten av                
PAH-föreningar, så är exponeringsrisken liknande vid förtäring av grillad hamburgare än förtäring av             
granulat. *Summa cancerogena PAH:s. 

Studie 
SP rapport 

(2011) 
Plesser 
(2004) 

Menichini 
et al.( 2011) 

Menichini et 
al. (2011) 

Kim et al. 
(2012) 

Lee et al. 
(2016) 

Martin et al. 
(2015) 

Prov EPDM EPDM R-EPDM R-EPDM R-EPDM grillat kött 
grillad 

hamburgare 

Total PAH 
(mg/kg) <7, (<1)* 1 3,03 1,59 1,52 0,30 0,9587 

 
Tidigare rapporter och studier visar på spridning i uppmätta halter av flyktiga föreningar på              
konstgräsplaner. Moretto (2007) drar slutsatsen att det inte råder någon hälsorisk (understiger            
en ökad risk för cancer med 10-5) för människor som vistas i en inomhushall. En viss risk                 
finns för personal som installerar konstgräs. God ventilation rekommenderas i inomhushallar.           
I en rapport från NILU (2006) visade tagna luftprover på en blandning av många organiska               
föreningar. Ingen av de individuellt identifierade föreningarna förekom i koncentrationer som           
bör ge oro för hälsoeffekter Det är möjligt att lukt och irritation av slemhinnor för känsliga                
individer kan uppstå av dessa relativt låga koncentrationer av ämnen. Detta kan bidra till att               
individer upplever inomhusluften som dålig, tung eller torr. För att kunna göra en             
riskbedömning krävs att individuella koncentrationer av flyktiga föreningar bestäms. Det går           
inte att göra en riskbedömning med utgångspunkt från TVOC (Norge, Radium Hospitalet,            
2006). 
 
Tabell 6: Sammanställning av uppmätta totalhalter av flyktiga organiska föreningar (TVOC). Olika luftflöden             
och provningsförhållanden kan vara en anledning till den stora skillnaden i uppmätta halter. Studierna skiljer               
sig också åt i avseendet på hur många olika VOC:s som ingår i den totala mängden. För att sätta värdena i                     
perspektiv presenteras resultat från två studier (Lenger 2015 och Kauneliene 2016) där halten av TVOC har                
mätts i nybyggda bostäder. I rapporten från NILU 2006 och studien av Moretto 2007 görs en riskbedömning                 
där halterna inte anses påverkas hälsan för utövarna. 

Studie 
Kim et al. (2012) 

utomhus  
NILU (2006) 

 inomhus 
Moretto (2007) 

gaskammare 
Langer (2015) 

nybyggt enfamiljshus 

Kauneliene (2016) 
nybyggt lägenhetshus 

med nya möbler  
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TVOC 74 µg/m3 136,3-715,5 µg/m3 
approx. 

 190-1800 µg/m3 236 µg/m3 >1366 µg/m3 

 
Sammanställning av uppmätta halter Bens(a)pyren (BaP) från studier och rapporter visas i 
tabell 7. Samtliga värden (utom Manglerudhallen) understiger gränsvärden för skydd av 
människors hälsa enligt svensk lag. Norska Radium Hospitalet (2006) gjorde slutsatsen att 
uppmätta koncentrationer från NILU (2006) berodde på den omgivande miljön. Ingen ökad 
risk för cancer sågs. I en riskbedömning baserat på uppmätt BaP av Menichini et al. (2011), 
beräknades en ökad risk för cancerfall med 1 på 1 000 000 utövare (exponering 5 timmar om 
dagen, 5 dagar i veckan, 30 års idrottsutövande och medellivslängd 70 år). 
 
Tabell 7: Koncentrationer av BaP (bens(a)pyren) i fyra inomhushallar och två utomhusplaner. BaP i PM10               
betyder att halten har mätts ur partiklar mindre än 10 µm. De högsta värdena från studierna är presenterade i                   
fallen där flera mätningar gjordes. Gränsvärde för BaP enligt svensk lag (21 §Förordning (2013:123)). BaP               
koncentrationer för större europeisk stad (rapport från Norge, Radium Hospital, 2006). n/a= går inte att               
applicera. 

Studie Mätplats Granulat 
BaP (PM10) 

ng/m3 

BaP Gränsvärde 
enligt svensk lag 

ng/m3 

BaP Större 
europeisk stad 

ng/m3 

NILU (2006) Valhall (inomhusplan) SBR 0,56 1 1-10 

NILU (2006) 
Ostfoldhallen 
(inomhusplan) TPE 0,38 1 1-10 

NILU (2006) 
Manglerudhallen 
(inomhusplan) 

nermalda 
bildäck+okänd 
grön variant 1,15 1 1-10 

Kemikalieinspektionen 
rapport (2006) 

Västergårds 
fotbollshall 

50% nermalda 
bildäck 
50% EPDM 0,075 1 1-10 

Menichini et al. (2011) 

Konstgräsplan i Rom 
(utomhus, 
grönområde) SBR 0,06 1 1-10 

Menichini et al. (2011) 

Konstgräsplan i Rom 
(utomhus, urbant 
område) SBR 0,5 1 1-10 

Kemikalieinspektionen 
rapport (2006) 

Hornsgatan Stockholm 
årsmedelvärde 2002 n/a 0,39 1 1-10 

 
 
4.3 Resultat från laborationer 
Utförd TGA visade att granulat från Uppsalas konstgräsplaner avger flyktiga ämnen. Det går             
inte att säga vilka dessa ämnen är. Det går inte att utesluta att det som avges kan vara vatten                   
som diffunderar ut långsamt i materialet. Granulat från Ekeby avger störst mängd ämnen.             
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Figur 4 visar den resulterande viktminskningen hos granulatet till följd av uppvärmning från             
rumstemperatur (25°C) till 120°C. 
 
 

Figur 4: Sammanställning av total viktminskning i viktprocent (wt%) för granulat-prover från Uppsalas             
konstgräsplaner. Den totala viktminskningen sker till följd av att provet hettas upp från rumstemperatur till               
120°C med ramp-hastighet 10°C/min. Prov “Nytt” syftar till ett oanvänt EPDM-granulat som erhölls från ett               
förråd vid AD-hallen. Resterande prover har hämtats från planerna. Österängen hade den minsta             
viktminskningen (0,09914%), Ekeby hade den största viktminskningen (0,2202%) 
 
Ingen korrelation mellan granulat-typ och resulterande utsläpp av gasformiga ämnen har           
hittats. Oanvänt granulat kan inte sägas avge mer eller mindre flyktiga ämnen än använda              
granulat i temperaturintervallet 25°C till 120°C (se figur 5 nedan). 
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Figur 5: Totala viktminskningen (wt%) för de olika granulat-proverna från konstgräsplaner i Uppsala. Typ av               
granulatmaterial visas mot total viktminskning (wt%) 
 
Figur 6, visar den resulterande viktminskningen hos granulaten till följd av uppvärmning från             
rumstemperatur (25°C) till 60°C.  
 

Figur 6: Totala viktminskningen (wt%) för de olika granulat-proverna från konstgräsplaner i Uppsala.             
Uppvärmning med ramp 10°C/min. Data för viktminskning är vald mellan 25°C till 60°C. En betydligt mindre                

31 



 
Självständigt arbete inom Kemiteknik/Materialvetenskap 

Uppsala Universitet VT17 

viktminskning sker i detta temperaturintervall jämfört med intervallet 25°C till 120°C. Granulat från Ekeby gav               
den största viktminskningen. 
 
Figur 7, visar att viktminskningen ökar vid högre temperaturer då kurvan i TGA-plotten blir              
brantare (grön linje för deriverad viktminskning ökar med temperatur). Granulaten släpper           
ifrån sig mer ämnen vid högre temperaturer. Kurvornas beteende var likartade för samtliga             
granulat-prov (se laboration A1.2 i Appendix). 

Figur 7: a) TGA-plott för granulat från Ekeby konstgräsplan. Provets ursprungliga massa var 39,9000 mg.               
Ramphastigheten var 5°C/minut i intervallet 25°C till 120°C. b) TGA-plott för granulat från Ekeby              
konstgräsplan. Provets ursprungliga massa var 53,3250 mg. Ramphastigheten var 10°C/min i intervallet 25°C             
till 120°C. Viktminskningen ökar med temperaturen då kurvorna får en brantare lutning vid högre              
temperaturer. Den deriverade viktminskningen (grön linje) visar också att viktminskningen sker snabbare vid             
högre temperaturer. 
 
Isoterm TGA på 50°C i 24 timmar visade en total viktminskning på nära 0,4 wt%. Granulatet                
som analyserades var från Ekeby konstgräsplan då det tidigare visats ge störst viktminskning.             
Viktminskningen minskar med ökad tid under konstant temperatur ( figur 8 b). 

Figur 8: a) TGA-plott för granulat från Ekeby konstgräsplan. Provets ursprungliga massa var 42,2160 mg.               
Provet körs från rumstemperatur upp till 50°C och hålls konstant i 24h. b) Samma plott som a) fast ändrade                   
axlar, den horisontella axeln står för tid och den högra (röda) vågräta axeln står för temperaturen.                
Viktminskningen avtar med tiden då kurvan planar ut. 
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Den relativa tidsupplösta viktminskningen ger en bättre bild av hur koncentrationen VOC vid             
en teoretisk fotbollsplan ser ut. Den relativa viktminskningen räknades ut från den totala             
viktminskningen. Vid en konstant temperatur på 50°C så minskar utsläppen av flyktiga            
ämnen över tid ( figur 9 nedan). 

 
Figur 9: Relativ viktminskning för granulaten från Ekeby. Den relativa viktminskningen visar den procentuella              
viktminskningen som sker timma för timma. Relativ viktminskning beräknades genom att subtrahera            
intilliggande värden med varandra från den totala viktminskningen, samt att dividera med ursprungsvikten på              
provet.  

 
Med data från den relativa viktminskningen gjordes en teoretisk modell med kvantifiering för             
två scenarion.  
Scenario 1: 

- Den relativa viktminskningen motsvarar frisatta flyktiga organiska föreningar (VOC)  
- Utomhusplan med mått 64 x 100 m  
- 50 ton granulat på planen 
- Volymen luft som koncentrationen VOC beräknas för är 64x100x2=12800 m3 (2 m            

upp från marknivå). 
- Eftersom beräkningarna bygger på den relativa viktminskningen måste volymen luft          

ovanför planen antas bytas ut varje timme. I en utomhusmiljö är detta ett rimligt              
antagande. 

- Yttemperaturen på planen är konstant 50°C i 24 h 
- Inget spel på planen sker under dessa 24 h 
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Figur 10, visar en hypotetisk frisättning av VOC beräknat med dessa förutsättningar. Efter 19              
timmar stabiliseras utsläppet av VOC till approximativt 100 µg/m 3. Bedömningar från           
tidigare studier, Moretto (2007) samt NILU (2008), visar på att det inte finns någon hälsorisk               
associerade med dessa koncentrationer av VOC. 
 

 
Figur 10: Hypotetisk frisättning av VOC på en 64x100 m konstgräsplan vid en konstant temperatur på 50°C i 24                   
h. Värdena är beräknade utifrån Ekebys granulat. Volymen luft räknas som 2 m ovanför markyta. Efter 19                 
timmar nås en jämn frisättning runt 100 µg/m3. Modellen förutsätter att hela luftvolymen byts ut varje timme. 
 

Scenario 2: 
- Den relativa viktminskningen motsvarar frisatta flyktiga organiska föreningar (VOC)  
- Inomhusplan med mått 71,5 x 32,2 m (samma som AD-hallen) 
- 50 ton granulat på planen 
- Volymen luft som koncentrationen VOC beräknas för är 71,5 x 32,2 x 2=4618,19 m3              

(2 m från marknivån). 
- Eftersom beräkningarna bygger på den relativa viktminskningen måste luftvolymen         

ovanför planen antagas bytas ut varje timme. Det går inte att säga om detta är               
representativt för en inomhushall. Den totala volymen i en inomhushall är sannolikt            
större, då takhöjden ofta är mer än 2 m. 

- Yttemperaturen på planen är konstant 50°C i 24 h 
- Inget spel på planen sker under dessa 24 h 

 
Figur 11, visar en hypotetisk frisättning av VOC beräknat med dessa förutsättningar: Efter 19              
timmar stabiliseras utsläppet av VOC till approximativt 300 µg/m 3. Bedömningar från           
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tidigare studier (Moretto (2007) och NILU (2008)) visar på att det inte finns någon hälsorisk               
associerade med dessa koncentrationer av VOC. 
 

 
Figur 11: Hypotetisk frisättning av VOC på en 71,5 x 32,2 m konstgräsplan (AD-hallen) vid en konstant                 
temperatur på 50°C i 24 h. Värdena är beräknade utifrån Ekebys granulat. Volymen luft räknas som 2 m                  
ovanför markyta. Efter 19 timmar nås en jämn frisättning runt 300 µg/m3. Modellen förutsätter att hela                
luftvolymen byts ut varje timme. 
 
4.4 Ekotoxikologiska effekter för mark och kringliggande vattendrag 
I tabell 8 nedan presenteras en sammanställning av totalinnehåll för olika EPDM-granulat            
från Uppsala (SP rapport, 2011). Dessa värden jämförs med tre tidigare studier samt             
Naturvårdsverkets riktlinjer för känslig mark (Naturvårdsverket, 2009). För granulaten i          
Uppsala överskrider halten av zink Naturvårdsverkets riktlinjer. 
 
Tabell 8: Sammanställning av innehållsanalyser baserade på olika rapporter. (-) ingen analys efter ämnet har               
gjorts/gränsvärde saknas. Total PAH*= egen summation av analyserade PAH-föreningar. I studien av Kim et              
al. (2012) användes R-EPDM i 60% av de studerade konstgräsplanerna, men värdena presenteras som ett               
medelvärde av samtliga planer. Rödmarkerade värden överstiger riktvärden för känslig mark. Samtliga studier              
visar på högt innehåll av zink förutom Nilsson et al. (2008). Halten av krom (Cr) uppmätt av Plesser et al.                    
(2004) är över gränsvärdet. 

 
SP rapport 

(2011) 
Plesser 
(2004) 

Nilsson et al. 
(2008) 

Kim et al. 
(2012) 

Känslig mark enligt 
Naturvårdsverket (2009) 

 EPDM EPDM EPDM 
R-EPDM 

(60%)  
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Substans mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 

As <10 - - - 10 

Ba 11 - - - 200 

Cd <0,4 <0,5 - 0,46 0,5 

Cr <7 5200 - 10,74 80 

Cu <7 <3 - - 80 

Hg <0,07 <0,03 - 0.21 0,25 

Mo <7 - - - 40 

Ni <7 <5 - - 40 

Pb <7 8 - 38,58 50 

Sb <7 - - - 12 

Se <7 - - - - 

Zn 4200 9500 16 3752 250 

     - 

TOC 40 vikts% - - - - 

PAH summa 
cancerogena <1 - - - - 

PAH övriga 6 - - - - 

PAH(16) <7 1 - - - 

Total PAH:* <7 1 - 1.52 - 

PCB(7) <0,1 <0,004 - - - 

Mineralolja 194000 - - - - 

BTEX <3 - - - - 

 
ECHA säger i sin rapport från 2017 att det finns osäkerheter i sammansättningen hos EPDM               
då enbart få studier har gjorts. PAH borde inte finnas i sammansättningen enligt experter,              
men vid studier har halter av PAH ändå hittats. Orsaken till detta är okänd, en anledning                
skulle kunna vara kontaminering från omgivning eller att andelen EPDM i granulaten är             
mindre än angivet (ECHA, 2017). 
 
I tabell 9 nedan presenteras en sammanställning av laktester som utförts för olika EPDM-              
granulat enligt granskade studier. Dessa värden är i tabellen jämförda mot gränsvärden för             
inert avfall enligt NFS 2004:10. Granulaten i Uppsala överstiger inte gränsvärden för inert             
avfall. Vid jämförelse med totalanalys av granulaten, tabell 8, ses det att koncentrationerna av              
samtliga ämnen är lägre. Granulaten lakar ut en, relativt innehållet, mycket liten mängd             
ämnen.  
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Tabell 9: Sammanställning av laktester baserade på olika rapporter. Värden för Uppsalas granulat är hämtade               
från SP rapport 2011 ur projektdokumentation från Lötens konstgräsplan. *Värden är omräknade mha             
L/S-kvoten. Zink överstiger gränsvärdet (rödmarkerat) i mätningar av Magnusson från 2015. L/S är “liquid to               
solid ratio”, mängden vätska i förhållande till torrsubstans vid laktestet. “n/a” betyder not applicable alltså               
finns ej tillgänglig.  

Substans 
SP rapport 

(2011) 
SP rapport 

(2011) 
Magnusson 

(2015) 
Magnusson 

(2015) 
Plesser et al. 

(2004) 

Gränsvärde 
inert avfall 
enligt NFS 

2004:10 

 L/S=2 L/kg L/S=8 L/kg L/S=10 L/kg L/S=10 L/kg L/S=10 L/kg L/S=10 L/kg 

 EPDM EPDM EPDM R-EPDM EPDM  

 mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 

As <0,05 <0,2 <0,005 <0,005 - 0,5 

Ba <1 <5 <2,0 <2,0 - 20 

Cd <0,01 <0,01 <0,0040 <0,0040 - 0,04 

Cr <0,1 <0,1 <0,05 <0,05 <0,02* 0,5 

Cu <0,5 <1 <0,20 <0,20 - 2 

Hg <0,007 <0,007 <0,0010 <0,0010 - 0,01 

Mo <0,1 <0,1 <0,050 <0,050 - 0,5 

Ni <0,1 <0,3 <0,040 <0,040 - 0,4 

Pb <0,1 <0,4 <0,05 <0,05 - 0,5 

Sb <0,015 <0,05 <0,006 <0,06 - 0,06 

Se <0,03 <0,07 <0,010 <0,010 - 0,1 

Zn 0,5 2,1 <0,40 50 0,8* 4 

Cl- 0,4 0,8 <10 13 - 800 

SO4- 1,8 2,8 22 <10 - 1000 

F- <1 <1 <1 <1 - 10 

TS 98 404 <800 <800 - 4000 

TOC - - -  1,7* n/a 

DOC 63 149 20 930 1,7* 1000 

Fenolindex <1 <1 -  - 10 

Destillerbara 
fenoler - - <1 0,18 - 10 

 
I tabell 10 nedan presenteras en sammanställning av lysimetertester från Simon Magnussons            
tekniska rapport ”Bedömning av omgivningspåverkan från olika fyllmaterial i         
konstgräsplaner”. Granulat-materialen som testades var EPDM och SBR. Båda materialen          
läcker ut låga koncentrationer av ämnen. SBR överskrider haltkriteriet för skydd av            
grundvatten i avseende på för hög halt Mo. EPDM överskrider också detta kriterium i              
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avseende på för hög halt Ni. Båda materialen avger lägre koncentrationer än riktvärdet för              
dagvatten. 
 
Tabell 10: Lysimetervärden samt riktvärden för dagvatten är hämtade från Simon Magnussons tekniska rapport              
från 2017. Bedömning av omgivningspåverkan från olika fyllmaterial i konstgräsplaner. Haltkriterier för skydd             
av grundvatten är hämtade från Naturvårdsverket 2009 - Riktvärden för förorenad mark. Rödmarkerade värden              
överskrider presenterade riktvärden, i detta fall värden för Mo och Ni. 

 Substans 

SBR, 395 dagar 
efter installation 

µg/l 

EPDM, 315 dagar 
efter installation 

µg/l 

Riktvärde, 
dagvatten 

µg/l 

Haltkriterier för skydd 
av grundvatten 

µg/l 

Sb <1,0 <2,0   10 

As 0,73 1,1 15 5,0 

Ba 25 37   350 

Pb 0,0068 <0,10 10 5,0 

Cd 0,12 0,1 0,4 2,5 

Co 1 1,3   5,0 

Cu 6,6 3,8 14 50 

Cr 0,29 <0,40 12,2 25 

Hg <0,10 - 0,05 0,5 

Mo 51 11   35 

Ni 10 12 27,5 10 

Se 5,3 39     

V 0,33 0,69   30 

Zn 3,6 27 52,5 100 

PAH16(icke dekanterat) 
0,025* -     

Summa övriga PAH 
(icke dekanterat) 

<0,30 -     

Destilerbara fenoler 
(fenolindex) 

7 -     

* Naftalen 
- Ej analyserade ämnen 
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5. Diskussion 
 Nedan utvärderas kopplingen mellan bakomliggande teori samt studiens resultat.  
 
5.1 Hälsorisker 
Det går inte att göra en tydlig koppling till att en viss typ av granulat (EPDM, R-EPDM,                 
SBR, TPE) bidrar till större hälsorisker. Materialen kan ha samma namn i rapporter och              
studier men visar på mycket skilda kemiska sammansättningar. Namnet på materialet säger ur             
ett hälsoperspektiv ingenting. Namnet talar bara om vilken typ av gummibas som utgör             
materialet. Det som är intressant är additiven som tillsätts under tillverkningen. Dessa är             
mindre kända för EPDM och TPE än SBR. Analys av granulaten görs oftast med              
utgångspunkt från det bättre studerade SBR-gummit. I flera av studierna screenas det efter             
ämnen som man vet finns i SBR, detta är problematiskt då man kan missa ämnen som kan                 
finnas i EPDM men inte i SBR. En viktig del av problematiken med hälsorisker är kopplat till                 
provningsfrekvensen av granulat-materialet. De analyser som erhållits för Uppsalas planer är           
relativt gamla (från 2011). För att försäkra att inga nya hälsorisker uppstår med tiden              
rekommenderas att krav ställs på leverantör vid inköp av granulat. Kraven borde omfatta en              
god provningsfrekvens så att den kemiska analysen representerar det materialet som faktiskt            
läggs ut på planen. 
 
Hälsorisken för exponering via oralt intag av granulat är minimal. Den största mängd granulat              
från Uppsalas konstgräsplaner som kan konsumeras utan att överstiga TDI beräknades till            
0,67 gram per dag för en person på 65 kg (se tabell 4). Detta baseras på totala innehållet av                   
mineralolja. Beräknade värden från TDI antar 100% upptag. Detta bedöms som en            
överrepresentation av verkligheten. Det är inte sannolikt att upptaget i kroppen av ämnen från              
gummigranulat är 100%. Detta gäller särskilt för beräknade värden i tabell 4 som baseras på               
innehållsanalysen. Innehållsanalysen visar på totala innehållet av ämnen och säger ingenting           
om hur dessa ämnen migrerar från materialet. Värden baserade på urlakning (tabell 3) ger              
möjligen en mer verklig bild av upptag av ämnen från granulat. Detta då ämneshalterna              
baseras på uppmätta koncentrationer i lakvatten. Det är fortfarande orimligt att 100% av de              
urlakade ämnena tas upp i kroppen. Beräknade värden för upptag av arsenik, PCB(7),             
mineralolja och BTEX överskrids om en person på 65 kg konsumerar 6 gram granulat om               
dagen. Ingen risk för hälsan har visats finnas i en tidigare rapport för upptag av ftalater och                 
alkylfenoler vid denna stora konsumtion av granulat. Vi bedömer att 6 gram granulat i princip               
är omöjligt att få i sig ofrivilligt per dag. Även 0,67 gram granulat är en stor mängd att                  
ofrivilligt konsumera (motsvara ungefär en stor matsked).  
 
Gällande oral exponering av PAH visar vår studie att granulaten i Uppsala innehåller en              
liknande mängd cancerogena PAH per kg som för en grillad hamburgare (se tabell 5). Det är                
därför ur en hälsosynpunkt lika farligt att konsumera hamburgare som granulat från            
konstgräsplaner. 
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ECHA (2017) sammanfattar den typiska koncentrationen av PAH i återvunna bildäck till 20             
mg/kg. Med denna halt bedöms en livstids cancerrisk till mycket låg (10-5-10-6). Vi ser att               
granulaten på Uppsalas konstgräsplaner har ett lägre innehåll av PAH. Risken för spelarna             
baserat på detta kan då sägas vara mycket låg. Avslutningsvis ses en trend i att EPDM i de                  
flesta fall innehåller lägre halter av skadliga ämnen jämfört med SBR. De flesta             
riskbedömningar som gjorts behandlar de högsta uppmätta halterna (vilket oftast tillfaller           
SBR). Samtidigt så ses ingen eller en mycket liten förhöjd hälsorisk (storleksordning 10-6). I              
denna bemärkelse verkar EPDM vara ett bättre alternativ än SBR. Samtidigt representerar            
EPDM enbart 0,3% av den globala användningen av gummigranulat. Mycket mindre           
forskning är gjord på EPDM och R-EPDM jämfört med SBR (återvunna bildäck). Rapporten             
från ECHA (2017) är mycket omfattande och gör en stor sammanställning av studier som              
berör hälsoriskerna med SBR från bildäck. Ingen avrådan från spel på konstgräsplaner görs             
av ECHA. Vissa av de studier som ECHA sammanställer ligger också till grund för denna               
litteraturstudie. EPDM och SBR är inte farligt för spelarna, men mer forskning finns kring              
SBR varpå hälsoriskerna är bättre utredda. Det anses därför säkrare att använda ett mer              
beprövat material som SBR från återvunna bildäck där hälsoriskerna med god grund visats             
vara mycket låga. 
 
Kim et al. (2012) analyserar hela 50 konstgräsplaner, 60% av dessa har R-EPDM som              
granulat. Det finns då en osäkerhet i att resultaten enbart representerar R-EPDM.            
Riskbedömningen baserades på innehållsanalysen gjord på granulat, konstgräsmatta,        
“back-coating” (typ av beläggning under konstgräset) och löparbana bredvid planen. Även           
luft/partikelmätningar låg till grund för hälsobedömningen. Riskbedömningen tar hela         
anläggningen i beaktning. Det är bra med en hälsoriskbedömning som bygger på en analys av               
hela systemet som spelarna utsätts för. Kumulativa effekter från olika bidrag av systemet kan              
då adderas. Om innehållsanalyser för granulaten från Kim et al. jämförs med            
innehållsanalysen från SP rapport (2011) för granulaten i Uppsalas (tabell 8), ses att             
innehållet av metaller är lägre i Uppsala (förutom zink). Då olika PAH-föreningar            
analyserades går dessa inte att jämföra. I riskbedömningen av Kim et al. (2012) vid ett               
“värsta typ av scenario” beräknades en ökad risk för cancer till 1×10-6. Höga halter av bly                
hittades, betydligt lägre halter av bly finns i granulaten i Uppsala. Halterna i granulaten är               
komparativa med halterna i Uppsalas granulat. Cancerrisken för multivägsexponering för          
spelarna i Uppsala bedöms som låg (1×10-6) baserat på den riskbedömning som Kim et al.               
gjorde. 
 
I riskbedömningen från norska Radium Hospital (2006) för upptag av ämnen via huden var              
slutsatsen att halterna av PCB, PHA, ftalater och alkylfenoler var så låga att ingen risk fanns                
att vänta som konsekvens av föreningarna. Riskbedömningen baserades på innehållsanalysen          
av Plesser et al. (2004). Uppmätta halter från Plesser var 0,202 mg/kg PCB(7) och 76 mg/kg                
PHA(16). Vid en jämförelse ses att innehållet för granulaten som representerar Uppsalas            
konstgräsplaner (SP:s rapport 2011, tabell 8) har ett innehåll av PCB(7)<0,1 mg/kg och             
PHA(16)<7 mg/kg. Granulaten på Uppsalas konstgräsplaner innehåller alltså lägre halter av           
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PCB(7) och PHA(16) än de granulat som den Norska riskbedömningen gjordes på. Risken för              
exponering via huden för PHA(16) och PCB(7) är därmed minimal för spelarna i Uppsala.              
Ingen information för ftalater och alkylfenoler kan göras då information saknas. Framtida            
studier rörande innehåll av ftalater och alkylfenoler i EPDM-granulat är att rekommendera. 
 
Om vi jämför totala innehållet av PAH från EPDM granulaten som används på Uppsalas              
konstgräsplaner (tabell 8) ses att innehållet cancerogena PAH är <1 mg/kg, innehållet övriga             
PAH är 6 mg/kg. De låga halterna av PAH i luft som mättes av Menichini var från en plan                   
med SBR-granulat som innehöll 9,74 mg/kg PAH. Menichini mätte lägre halter på planen             
relativt bakgrundshalter. Vi ser därmed att risken för spelarna i Uppsala är minimal. Detta              
görs med antagandet att innehållsanalysen reflekterar hur mycket PAH som friges. Vi kan             
uttrycka det som att det finns en större hälsorisk att vistas i ett “medel-trafikerat”              
bostadsområde i Rom än på Uppsalas konstgräsplaner (när det gäller exponering av PAH).             
Viktigt att belysa är att Menichini analyserade lufthalter från SBR-granulat. Det går i             
dagsläget inte att säga om detta är jämförbart med EPDM. Vidare studier för mätningar av               
PAH på konstgräsplaner med EPDM rekommenderas. 
 
För partikelburen (PM10) BaP som används som cancermarkör i mätning av PAH visar             
studier och rapporter på halter under gränsvärdet 1 ng/m 3 enligt svensk lag. I tabell 7 ses att                 
mätningarna varierar mellan provtagningsområde. Högre halter av BaP är att förvänta i större             
europeiska städer än vid konstgräsplaner. Av de undersökta källorna hittades det högsta och             
lägsta värdet av BaP i inomhushallar. Det går inte att säga att koncentrationerna av BaP är                
högre i inomhushallar än på utomhusplaner. Den sannolikt största påverkan av BaP kommer             
från omgivningen. Det är ur en hälsosynpunkt viktigare att planera en konstgräsplan i mindre              
urbana miljöer där påverkan från biltrafik är mindre än i tätt trafikerade områden där halten               
BaP sannolik är högre. Inga mätningar av BaP (PM10) har hittats för EPDM. Det går därför                
inte att utesluta en hälsorisk för spelarna i Uppsala. Eftersom de flesta mätningar är gjorda på                
SBR-granulat och att den påvisade koncentrationen är låg, anses SBR vara ett i dagsläget              
bättre alternativ än EPDM. Vidare studier för mätningar av BaP (PM10) på konstgräsplaner             
med EPDM rekommenderas. 
 
5.2 Laborationer 
För granulaten i Uppsala beräknades en teoretisk halt av VOC till approximativt 100 µg/m 3              
efter 19 timmar. Detta för en teoretisk utomhusplan på sommaren (planens yttemperatur:            
50°C). För en teoretisk inomhusplan med samma area som AD-hallen i Uppsala beräknades             
en halt av VOC till approximativt 300 µg/m3 efter 19 timmar. För att göra en fullständig                
riskbedömning för spelarnas hälsa baserat på TVOC måste individuella koncentrationer av           
ämnen mätas. I fall där riskbedömningar ändå gjorts baserad på TVOC har risken bedömts              
som låg (10-5) eller obefintlig för betydligt högre uppmätta halter. De laborativa resultaten             
visar på initialt höga halter som avtar och stabiliseras efter 19 timmar vid konstant              
temperatur. Beräknad koncentration av VOC i luften ovanför planerna i Uppsala ligger i             
samma storleksordning som uppmätta värden från tidigare studier och är lägre än uppmätta             
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halter i nybyggda hus. Koncentrationerna sjunker över tid, vilket tidigare studier också            
påvisat. Koncentrationerna av VOC för Uppsalas planer är så låga efter 19 timmar att ingen               
risk för spelarna föreligger. Spel inom 19 timmar efter nyanläggning av en konstgräsplan             
rekommenderas inte. Beräknade koncentrationerna av VOC bygger på resulterad         
viktminskning i TGA-analys av granulaten från Uppsala. Det granulat som hade störst            
viktminskning, alltså Ekeby, låg till grund för modellen. Modellen som användes för            
kvantifiering av resultaten från TGA bedöms som god för ett “värsta fall scenario”. Volymen              
luft som koncentrationen beräknades för var 2 m från marknivå, vilket är den volym som               
många spelare vistas i. Kvantifieringen utgick från mycket små provvolymer (storleksskala           
tiotals milligram) där resultaten skalades upp att motsvara 50 ton granulat. Detta ses som en               
fördel då en liten provvolym ger god möjlighet för värmen att tränga in i materialet. Detta                
betyder att modellen troligen överestimerar verkligheten för en sommardag då yttemperaturen           
är 50°C. Utsläppen från modellen är därför sannolikt högre än vid  ett verkligt scenario. 
 
För en bättre modell av utsläppen av flyktiga föreningar föreslås studier av temperatur-             
mätningar av konstgräsplaner vid olika djup i konstgräsmattan. En stor faktor som modellen             
inte tar hänsyn till är spel på planen. Detta kan ha en stor inverkan. Spel på planen kan öka                   
omsättningen av luft då spelare springer runt. Samtidigt slits granulaten och kan smulas             
sönder över tid. Detta ökar i sin tur ytarean totalt sett på granulaten, vilket kan leda till ökade                  
utsläpp. Eftersom kvantifieringen av resultatet från laborationen gjorts på använda granulat           
(som då har slitits under spel) anses detta representera en koncentration som inte märkbart              
stiger efter ytterligare spel.  
 
I flertalet studier och rapporter framhålls TPE som ett alternativ för inomhusplaner, då det              
avger mindre flyktiga ämnen. Samtidigt framhålls att TPE är ett relativt nytt material och att               
mer forskning krävs för att veta vilka typer av flyktiga ämnen som avges. Vi har sett att                 
granulaten i Uppsala inte avger stora mängder flyktiga föreningar, så ett byte till det mer               
okända TPE-granulatet rekommenderas inte. 
 
5.3 Miljörisker 
Hur den närliggande vattenmiljön kring konstgräsplaner påverkas är fortfarande ett relativt           
outforskat område. Innehållsanalyser visar de ämnen som ingår i materialet och därmed även             
de ämnen som i teorin potentiellt riskera att läcka ut. Samtliga laktester visar på betydligt               
lägre halter av samma ämnen relativt innehållsanalysen. Detta tyder på att granulaten            
innehåller giftiga ämnen, men alla dessa lakas inte ur. Detta ses tydligt i jämförelse mellan               
tabell 4 och 5 av halten zink. Kvantifiering av laktester för en fullskalig konstgräsplan ger               
inte en rättvis bild av verkligheten. Detta då många andra faktorer, som inte laktesterna tar               
hänsyn till, påverkar utlakningen. Laktester visar bara vilka sorters ämnen, samt grovt            
kvantifierade halter av materialet som kan läcka ut. Lysimeter tester visar istället            
representativt de halter av de ämnen som faktiskt läcker ut och sedan når närliggande miljö.  
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I rapporten från 2017 av Simon Magnusson utförs en 1 års lysimeter studie med slutsatsen att                
omgivningspåverkan bedöms som liten för både EPDM och SBR. Enligt tidigare studier var             
de enda ämnena som överskridits enligt lysimetertester molybden och nickel, då det, enligt             
Magnussons studie även påstås att nickel läcker ut från lysimetern själv. Slutsatsen kan anses              
välgrundad, eftersom det är en mycket liten andel av granulatets innehåll som läcker ut i               
förstora mängder. Då omgivningspåverkan är liten och liknande för EPDM och SBR är             
livscykelanalysen av större betydelse vid val av material. I bilaga A2.3, finns en jämförelse              
av koldioxidutsläppen mellan gummigranulaten TPE, EPDM och SBR.  
 
Gällande laktester överskrids värden för zink från R-EPDM. Detta innebär därmed vidare en             
lokal risk, men enligt granskade studier är det viktigt att notera att laktester ger mycket högre                
halter än lysimeter tester, där lysimeter testerna snarare är mer verklighetsgrundat för det             
studerade området. Från resultatet indikeras en potentiell miljörisk, om än låg då laktester             
visar högre halter än vad som egentligen hamnar i exponerad miljö. 
 
Något som vidare är viktigt att belysa i situationen är att det i dagsläget är brist på                 
välgrundade gränsvärden för ändamålet. För laktester har gränsvärden för inert avfall           
använts, vilket egentligen är riktlinjer för avfall avsett att placeras på deponi som inert avfall.               
Riktlinjer för känslig mark innebär också lite av en viss felbedömning vid en situationen som               
denna, då denna modell baserar sig på den halt av föreningar som förväntas kunna              
förekomma i mark utan att ekosystemens funktion rubbas. Dessa riktlinjer används i studien             
endast för att få så många perspektiv som möjligt på eventuella faror. Samtidigt ses i tabell 8                 
att innehållet av Uppsalas granulat faktiskt klarar kriterierna för känslig mark (förutom halten             
av zink som är för hög). Med detta i åtanke så är risken sannolikt liten för ekotoxikologisk                 
påverkan av omkringliggande mark. Eftersom zink visas lakar ur i betydligt mindre mängder,             
se tabell 9, är risken liten att höga halter förekommer i kringliggande mark. I grunden               
används fel modeller för att kunna värdera de olika ämnena utefter laktester och             
innehållsanalyser. Det behövs en utbredd undersökning med riskbedömning för ändamålet,          
detta är något som behöver åtas av producenter. I nuläget pågår en undersökning för att               
produktklassa SBR av företaget Ragn-Sells (S. Stiernström, 2017). Något som potentiellt kan            
innebära mer omfattande kartläggning samt acceptans för ämnen som idag inte är korrekt             
klassade och oriktigt hanterade. 
 
Vidare har ekotoxikologiska tester utförts både på laket från lakningstest samt filtratet från             
lysimeter tester. Dessa undersökningar testar hur känsliga organismer såsom alger samt           
ryggradslösa djur klarar sig i en miljö i närvaro av potentiellt skadliga ämnen. Så totalt sett så                 
ges en relativt god bild av hur en vattenmiljö potentiellt kan påverkas under ett kortare lopp.                
Emellertid så är det alltid bra med fler tester. Värt att ha i åtanke är att få tester har gjorts på                     
den närliggande miljön, exempelvis vattentester från närliggande sjöar, diken eller          
grundvatten. Både sjöar samt grundvatten vore väldigt intressant att undersöka vidare just för             
att då ge en tydligare bild på ett långsiktigt scenario. Alla de undersökta studierna anser att                
fortsatta tester behövs för att visa hur miljön påverkas av exponering under en längre tid.  
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5.4 Media 
En publikation (Environmentally relevant concentrations of microplastic particles influence         
larval fish ecology, beskriven i avsnitt 2.6) som måste dras tillbaka på grund av bristfälliga               
studier och slutsatser dragna på grund av ofullständig fakta sänker onekligen trovärdigheten            
kring påstådda miljörisker. Detta bortser dock inte från det faktum att frågeställningen kring             
eventuella miljörisker fortfarande är intressant att besvara i framtida studier. Faktum kvarstår            
dock att det inte än finns något annat än en indikation på att det skulle kunna finnas viss fara                   
för vattenlevande organismer på längre sikt.  
 
Att man vidare kunnat påvisa påverkan på fiskars tarmsystem i laborativa tester ger dock en               
indikation på att spridning av plast till miljön inte är helt hållbart för vattenlevande djur.               
Viktigt att notera här är att laborativa tester inte helt kan verklighetsförankras, eftersom att              
fiskar i naturligt habitat inte utsätts för samma exponering av plast som när de blir matade i                 
laborativ miljö. 
 
Det finns onekligen en stor mediabelysning kring användandet av gummigranulat på           
konstgräsplaner, inte minst som en pågående diskussion i dagsläget. Media artiklar indikerar            
mycket tydligt att användandet av SBR-gummi, och även till viss del annat gummigranulat             
såsom EPDM, inte är önskvärt på grund av att rykten kopplat samman materialen med              
hälsorisker och stark miljöfara. Intressant att notera är att det inte finns några specifika              
vetenskapliga belägg som kan styrka alla de otaliga artiklarnas påstående. ECHA, European            
chemicals agency publicerade i slutet av februari 2017 en rapport vars studier direkt påvisar              
att användande av gummigranulatet SBR i konstgräsplaner inte innebär någon höjd hälsofara            
(ECHA, 2017). 
 
Något som kan ligga till grund kring varför synen på gummigranulat är så infekterad kan ha                
och göra med att SBR-gummi historiskt sett har innehållit en betydande mängd PAH som är               
cancerogent. Kring detta togs dock ett beslut som trädde kraft i januari 2010 om att reglera                
mängden PAH som enligt REACH-förordningen får finnas i bildäck (Europaparlamentet,          
2017). Sedan detta beslut har det därför inte funnits en speciellt stor mängd farliga ämnen i                
bildäck. Att gummi som konsumeras i större mängd av vattenlevande organismer ska vara             
skadligt är fortfarande ett frågetecken, eftersom att det påvisats viss förändring i tarmsystem,             
men inget som än är verklighetsförankrat. Detta behöver dock nödvändigtvis inte vara en stor              
nog anledning att helt stjälpa användningen av gummigranulat i konstgräsplaner. Det är            
sällan som ett material är så belyst och så beprövad som just SBR, och det är något som                  
eventuellt skulle vara fördelaktigt att beakta i en diskussion som denna. Ytterligare, byter             
man ut ett beprövat material såsom SBR vars miljö samt hälsoeffekter är relativt kända, till               
ett mindre beprövat material såsom EPDM vars effekter inte är lika kända säger det sig självt                
att potentiella risker tillkommer.  
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En hypotes kring varför denna diskrepans mellan forskning och allmänheten uppstått handlar            
om brist i kommunikation. Forskning har i grunden i detta fall kunnat lugna folk genom att                
visa att de farliga ämnen som materialen innehåller förekommer i så pass små mängder att de                
inte medför någon påverkan på människan. Det kan vara svårt för oinsatta att tolka              
forskningsresultat. Om ett ämne kan påvisas, men i extremt små mängder finns det en risk att                
läsare uppfattar det som att farliga ämnen påvisats, vilket inte alltid är fallet. Visst giftiga               
ämnen finns överallt och oftast då i mycket små mängder, men det betyder inte att det                
nödvändigtvis är farligt. Detta gör det också lite paradoxalt med en studie kallad “En giftfri               
konstgräsplan”, eftersom detta i praktiken är omöjligt att uppnå. 
 
6. Slutsatser 
Idag används uteslutande EPDM och R-EPDM på Uppsalas konstgräsplaner. Dessa granulat           
medför ingen signifikant hälsorisk för utövarnas hälsa. Slutsatser från tidigare studier rörande            
hälsorisker med gummigranulat visar på en nästintill obefintlig cancer risk. Granulaten i            
Uppsala innehåller farliga ämnen. Dessa lakas dock ur i så låga koncentrationer att de inte               
utgör någon fara vid oavsiktlig förtäring. Studien visar att 0,67 gram måste förtäras per dag               
för att en hälsorisk ska föreligga. Halten flyktiga ämnen som avges från konstgräsplanerna i              
Uppsala är sannolikt mycket låg (100-300 µg/m 3). Dessa koncentrationer påverkar inte           
spelarnas hälsa. 
 
Studien visar att det finns en låg lokal miljörisk för kringliggande vattendrag enligt de senaste               
publikationerna inom området. Denna lokala miljörisk är likvärdig för EPDM och           
SBR-granulat. Inga signifikanta ekotoxikologiska effekter bedöms föreligga för närliggande         
vattendrag. Detta då uppmätta läckta ämnen ligger under kriterier för dagvatten. Den            
ekotoxikologiska påverkan av EPDM från konstgräsplaner till kringliggande mark bedöms          
som sannolikt låg. Zink förekommer i höga halter i innehållsanalys men lakas ej ur i               
betydande koncentrationer. I dagsläget saknas tydliga gränsvärden och modeller för granulat           
på konstgräsplaner. Mer forskning och mätningar på kringliggande mark behövs för att säkert             
fastställa den ekotoxikologiska påverkan, där kumulativa effekter tas i beaktning. 
 
SBR har historiskt sett haft dåligt rykte. Sedan 2010, med ny europeisk lagstiftning, har SBR               
blivit betydligt bättre ur ett hälsoperspektiv. Många fördomar lever i dagsläget dock kvar             
kring granulatet. Media bidrar till stor oro utan ordentliga vetenskapliga belägg för sina             
uttalanden. Hälsoriskerna kring användandet av SBR är bättre utredda än EPDM och            
R-EPDM. Samtliga gummigranulat innehåller farliga ämnen men generellt innehåller EPDM          
en mindre mängd skadliga ämnen relativt SBR. Detta betyder dock inte att EPDM är mindre               
farligt än SBR. Avslutningsvis bedöms SBR-granulat som det säkrare alternativet då dess            
kemi och hälsorisker är mer utredda.   
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Appendix 
 
A1 Laborationsrapporter 
Nedan visas 6 olika laborationer. 
 
A1.1 Laboration: TGA (termogravimetrisk analys) av Uppsalas granulat, kork samt 
tallbark 
 
Datum: 11/5-2017 
 
Syfte 
Syftet med laborationen är att faställa om granulaten på Uppsalas konstgräsplaner avger            
flyktiga föreningar. Vidare testas ett prov av tallbark respektive kork för att se inom vilket               
temperaturintervall en DSC-analys är möjlig. 
 
Bakgrund 
Mycket av den mediabelysning som uppstått belyser de flyktiga ämnen som granulaten påstås             
avge. Tidigare studier har visat att halterna av dessa ämnen är så låga att det inte finns någon                  
kopplad hälsorisk (Norwegian Institute of Public Health and the Radium Hospital, 2006).            
Tidigare studier har visat att koncentrationen av flyktiga ämnen från granulaten minskar med             
tid (Moretto et al., 2007). Studien tog inte hänsyn till faktorer såsom användning och slitage               
på planen samt andra exponeringsfaktorer såsom solljus och vind, effekter som eventuellt kan             
påverka den kemiska stabiliteten. Det är därför av intresse att se om använt granulat avger               
mer eller mindre flyktiga ämnen än det motsvarande oanvända granulatet. Ingen kemisk            
analys utförs på det avgivna ämnena. Resultaten förväntas bara ge en fingervisning om det              
avges flyktiga ämnen och ungefär hur stort utsläppet är relativt materialet.  
 
I sökningar efter nya granulat-material har kork och tallbark visat sig vara intressanta             
rå-material. För att inte förstöra DCS-maskinen vid en eventuell körning är det viktigt att              
först testa materialen med en TGA-analys. Detta för att inte “flöda” maskinen med eventuellt              
stora mängder avgivna ämnen, eller att provet antänder vid höga temperaturer. 
 
Frågeställningar 

● Avger granulaten på Uppsalas konstgräsplaner flyktiga ämnen? 
● Finns det en korrelation mellan granulat-typ och det resulterande utsläppet av 

gasformiga ämnen? 
● Avger oanvänt granulat (som inte varit på planen) en större eller en mindre mängd 

flyktiga ämnen jämfört med granulat som ligger på planen? 
● Skiljer sig utsläppen för de olika granulaten åt, med tanke på planernas 

byggnationsår? 
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● Avger kork och tallbark flyktiga ämnen? 
● I vilket temperaturintervall är en DCS-analys lämplig för kork och tallbark? 

 
Metod och Utförande 
Granulat-prover hämtades under liknande väderförhållanden från följande planer den 10 maj 
år 2017: 
 
Tabell 1. Provtagning skedde från samtliga planer i tabellen. Tabellen visar vilket år planerna blev 
färdigställda, omläggningsår samt granulat-typ. “n/a” finns ej tillgänglig. 

Prov från Färdig år granulat 

Stenhagen 
  

2003 SBR / svart återvunnen 
EPDM fr.o.m 2012 

Förråd AD-hallen “Nytt” 
oanvänt 

n/a  
EPDM  

  

AD-hallen 2008 
Omlagd 2010 

2015 

EPDM 
 

R-EPDM  

Ekeby 2008 
Omlagd 2010 

EPDM 

Löten Omlagd 
2008 
2015 

EPDM 
  

EPDM 

Sävja 2009 EPDM 

Valsätra 2010 EPDM, grön nytillverkad 

Österängen 2014 R-EPDM 

 
Storvreta, Bälinge och Årsta samplas ej på prover. Detta då granulat-materialen enligt            
uppgifter är likadan som på andra planer.  
 
Samplings-området är valt med avseende på att täcka det område som troligtvis utsätts för              
mest/tuffast spel och med anledning för den kritik som uppstått att främst målvakter fått              
cancer. (Metro, “Larm: Konstgräs ger fotbollsspelare cancer). För att erhålla ett           
medelvärdesprov samlas gummigranulat upp runt om de båda straffpunkterna med en radie            
om 2 m, se figur 1. Gummigranulaten plockas upp med steril sked för att inte kontaminera                
proverna och placeras i märkta vialer. 
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Figur 1: Det rödmarkerade som omger straffpunkten belyser vart gummigranulaten samlas upp. Bild hämtad              
från Ödåkra Idrottsförening. 
 
Efter insamlingen av granulaten observerades det skillnader i kornstorlek, färg och glans            
mellan granulaten. Granulaten från Österängen hade störst färgvariation, där minst 3 olika            
kulörer av granulat observerades, se figur 2. 

 

  
Figur 2: Insamlade granulat i vialer. Från vänster: “Nytt” EPDM från förråd, AD-hallen, Valsätra, Löten,               
Österängen, Stenhagen, Ekeby och Sävja.  
 
Korken som provades var en oanvänd korkplugg som vanligen används till förslutning av             
laboratorieutrustning. Tallbark hämtades från ett närbeläget skogsområde.  
 
Analys 
TGA-analys utfördes med en TGAQ500. Pannor av platina användes för samtliga prover. 
Parametrar för körningen av samtliga granulat-prov var: 

- Program: Ramp 
- Flowrate: 50 ml/min 
- Provatmosfär: luft 
- Heat rate: 10°C/min 
- Starttemperatur: rumstemperatur (approx 25°C) 
- Sluttemperatur: 120°C 

Samtliga pannor tare-vägdes innan körning. 
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Luft valdes som provatmosfär för att efterlikna förhållanden ute på planen. Rampning valdes             
upp till 120°C. Det är osannolikt att yttemperaturen på en konstgräsplan blir så hög, men då                
den relativa avgasningen av ämnen är av intresse så är inte detta avgörande för tolkning av                
resultaten. 
 
Parametrar för körningen av kork och tallbark var: 

- Program: Ramp 
- Flowrate: 50 ml/min 
- Provatmosfär: kväve 
- Heat rate: 10°C/min 
- Starttemperatur: rumstemperatur (approx 25°C) 
- Sluttemperatur: 150°C 

Samtliga pannor tare-vägdes innan körning. 
 
Kväve valdes som provatmosfär då eventuell DCS-analys utförs i kväveatmosfär.          
Sluttemperatur valdes till 150°C. Detta bedömdes som en tillräckligt hög temperatur för att             
ge ett brett intervall men samtidigt är risken för provantändning låg. 
 
Samtliga prover placerades i pannor och laddades på karusellen för maskinen. Startmassorna            
för proverna noterades. Efter körningen analyserades totala viktminskningen (från 100 wt%           
till slutet av körningen).  

 
Figur 3: Karusellen i maskinen TGAQ500 som användes för TGA-analys. Graulatproverna är laddade i pannor 
av platina. 

 
Resultat: Gummigranulaten på Uppsalas konstgräsplaner 
Samtliga prover minskar i vikt vid uppvärmning till 120°C.  
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Tabell 2. Sammanställning av ursprungsmassa (mg) och total viktminskning i viktprocent (wt%). Den totala 
viktminskningen sker till följd av att provet hettas upp från rumstemperatur till 120°C med ramphastighet 
10°C/min. Prov “Nytt” syftar till ett oanvänt EPDM-granulat som erhölls från ett förråd vid AD-hallen. 

Prov Ursprungsmassa (mg) Total viktminskning (wt%) 

Österängen 60,454 0,09914 

Nytt 42,332 0,1171 

AD-hallen 42,423 0,1652 

Sävja 49,396 0,1029 

Löten 48,845 0,1404 

Valsätra 66,651 0,1204 

Ekeby 53,325 0,2202 

Stenhagen 57,586 0,1945 

 
Granulaten från Ekeby konstgräsplan hade den största viktminskningen. Figur 4, visar 
grafiskt procentuell viktminskning för samtliga granulat-prover.  

 
Figur 4: Totala viktminskningen (wt%) för granulaten från konstgräsplaner i Uppsala. Ramp 10°C/min från 
25°C till 120°C. Österängen hade den minsta viktminskningen (0,09914%), Ekeby hade den största 
viktminskningen (0,2202%). 
 
Ingen korrelation mellan typ av granulatmaterial och viktminskning hittades (se figur 5 ). 
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Figur 5: Totala viktminskningen (wt%) för granulaten från konstgräsplaner i Uppsala. Typ av granulatmaterial              
visas mot total viktminskning (wt%).  
 
Data från samma körning som figur 4 men vald mellan 25°C till 60°C. Betydligt mindre total                
viktminskning sker i detta temperaturintervall som är mer likt förhållanden på en            
konstgräsplan. 
 

Figur 6: Totala viktminskningen (wt%) för granulaten från konstgräsplaner i Uppsala. Ramp 10°C/min från              
25°C till 60°C.  
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Ur TGA-plotterna (figur 6 och 7) visar den deriverade kurvan att viktminskning per grad              
celsius är lägst vid rumstemperatur och ökar med ökad temperatur för samtliga prover. Ingen              
topp vid 100°C observerades, vilket tyder på att inbundet vatten inte finns i proverna. 
 

Figur 6: a) TGA för granulat från Österängen, b) TGA för granulat från Valsätra, c) TGA för granulat från                   
Sävja, d) TGA för granulat från Stenhagen. Total viktminskning är markerad för respektive plott. Viktprocent               
(wt %) är plottat som funktion av temperaturen. Derivatan av kurvan är plottat i streckat grönt.  
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Figur 7: a) TGA för granulat från Nytt oanvänt EPDM, b) TGA för granulat från Löten, c) TGA för granulat                    
från Ekeby, d) TGA för granulat från AD-hallen. Total viktminskning är markerad för respektive plott.               
Viktprocent (wt %) är plottat som funktion av temperaturen. Derivatan av kurvan är plottat i streckat grönt.  
 
Resultat: Kork och tallbark 
I temperaturintervallet 25-150°C skedde en viktminskning av kork och tallbark med 1,534            
wt% respektive 6,847 wt%. Till skillnad mot granulaten från konstgräsplanerna så är            
viktminskningen per grad celsius som störst vid 40°C (kork) och 80°C (tallbark) för att sedan               
minska vid högre temperaturer. En topp vid 100°C indikerar på inbundet vatten i korken.              
DSC analys är möjlig då inga större mängder avgetts som riskerar att förstöra apparaturen. 
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Figur 7: a) TGA för kork. En topp i derivatan vid 100°C indikerar på avgivandet av inbundet vatten.                  
Viktminskning per grad celsius (grön streckad linje) är störst mellan 40-80°C, minst vid 115°C och börjar                
sedan öka igen. b) TGA för tallbark. Viktminskning per grad celsius (grön streckad linje) är störst vid 80°C för                   
att sedan minska med ökad temperatur. 
 
Diskussion 
Storleken på granulaten kan vara den mest avgörande faktorn till varför granulaten minskar             
olika i vikt. Österängen bedömdes visuellt har störst granulat. Provet från Ekeby innehöll             
granulat av mindre storlek. Om granulaten är små ökar den totala ytarean, diffusionslängden             
för ämnen blir kortare och det går snabbare att värma upp provet. Dessa faktorer kan bidra till                 
att prov med mindre granulat minskar mer i vikt. 
 
Kork verkar hålla innbundet vatten. Korken visade en topp vid 100°C, vilket tyder på att den                
kan ha innbundet vatten. Om det är vatten som står för den största viktminskningen i               
tallbarken så avges den kontinuerligt och minskar vid ökad temperatur för att det mesta              
vattnet då har avgetts. Detta kan vara möjligt då tallbark är ett poröst material. 
 
En trend som observerats för samtliga gummibaserade prover (EPDM, SBR och R-EPDM)            
var att derivatan i TGA-plotten ökade med ökad temperatur. För naturmaterialen kork och             
tallbark var trenden motsatt. Derivatan minskade mot slutet av körningen, vid högre            
temperatur. Vi ser detta som att den vanliga wt%-kurvan planar ut mot slutet av körningen för                
kork respektive tallbark. En förklaring till detta kan vara att vatten står för den största               
viktminskningen i dessa fall. Mot slutet av körningen är den största delen av vattnet avdrivet               
och viktminskningen blir mindre. För de gummibaserade proverna var fallet tvärtom.           
Viktminskningen ökade genom hela körningen. Det går dock inte att utesluta att det är vatten               
eller flyktiga organiska föreningar som drivs av. Om det finns lösta vattenmolekyler i gummit              
kan dessa diffunderar genom materialet. Vid ökad temperatur så ökar diffusionshastigheten. 
 
För de gummibaserade proverna ökade viktminskningen genom hela körningen. Det är av            
intresse att se om denna trend är likadan för en längre provtid, vid en konstant temperatur                
som kan representera en yttemperatur på en konstgräsplan. 
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Endast enkelprov har mätts från samtliga fotbollsplaner. Prover baseras på en blandning från             
båda straffpunkerna. Det krävs fler prov för att kunna dra tydligare slutsatser. 
 
Slutsatser 

- Samtliga prover avger sannolikt flyktiga ämnen. Det går inte att säga vilka dessa             
ämnen är. Det går inte att utesluta att det som avges kan vara vatten som diffunderar                
ut långsamt i materialet.  Granulaten från Ekeby avger störst mängd.  

 
- Samtliga prover från Uppsalas konstgräsplaner minskar mindre i vikt (och därmed           

avger mindre flyktiga ämnen) vid lägre temperaturer. Vidare studier vid konstant           
temperatur behövs för att ser huruvida viktminskningen avtar över tid. 

 
- Ingen korrelation mellan granulat-typ och resulterande utsläpp av gasformiga ämnen          

har hittats. 
 

- Oanvänt granulat kan inte sägas avge mer eller mindre flyktiga ämnen än använda             
granulat utifrån denna laboration. 

 
- Ingen korrelation mellan byggnadsår för konstgräsplanen och utsläpp av flyktiga          

ämnen från granulaten kan hittas. 
 

- DCS-analys av kork och tallbark är möjlig. Viktminskningen vid temperaturintervallet          
var godtagbar utan att riskera att förstöra DSC-utrustningen. Lämpligt         
temperaturintervall för DSC är -80°C till 80°C. 

 
A1.2 Laboration: TGA (termogravimetrisk analys) vid uppskattad yttemperatur på en          
konstgräsplan på sommaren 
 
Datum: 12/5-2017 
 
Syfte 
Syftet med laborationen är att faställa om granulaten från Ekeby avger flyktiga ämnen vid en               
uppskattad yttemperatur på sommaren. 
 
Bakgrund 
Tidigare laboration (TGA (termogravimetrisk analys) av Uppsalas granulat samt kork och           
tallbark, se A1.1. Laboration: TGA (termogravimetrisk analys) av Uppsalas granulat samt           
kork och tallbark) visade att flyktiga ämnen potentiellt avges från granulaten. Utifrån            
TGA-mätningarna visades att granulaten från Ekebys konstgräsplan avger störst mängd          
potentiella ämnen. Laboration visade att viktminskningen, till följd av att ämnen lämnade            
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granulatet, ökade vid ökad temperatur. I denna laboration studeras viktminskningen vid en            
lägre isoterm temperatur under en längre tidsintervall. Detta för att efterlikna hur ämnen kan              
avges en varm sommardag på en konstgräsplan i Sverige. 
 
En projektgrupp från Uppsala universitet har gjort mätningar som visade att vid en             
utomhustemp på 22,5°C hade EPDM-granulatet en temperatur på 32,3°C (Jönsson et al.,            
2016). Vi gör en approximation att en varm sommardag har utomhustemperatur på 30-40°C             
vilket kan leda till att granulaten håller en temperatur upp mot 50°C. 
 
Frågeställning 

● Ses någon skillnad i viktminskning för Ekebys granulat vid en lägre ramphastighet? 
● Hur stor blir viktminskningen för granulat från Ekeby vid en isoterm temperatur på             

50°C? 
● Ökar viktminskningen med tiden eller minskar den med tiden? 
● Om det som avges är flyktiga organiska föreningar (VOC), vad blir då den             

kvantifierade koncentrationen av dessa i luften över planen en hypotetisk sommardag? 
 
Metod och utförande 
Granulat från Ekebys konstgräsplan laddades i en TGAQ500. Samtliga pannor tare-vägdes           
innan körning. Ett prov analyserades med samma program som i föregående laboration (se             
A1.1 Laboration: TGA (termogravimetrisk analys) av Uppsalas granulat samt kork och           
tallbark), med skillnaden att ramphastigheten nu istället var 5°C/min. Detta för att jämföra             
om uppvärmningshastigheten påverkar viktminskningen.  
 
EPDM prov, Ekeby, analyserades med följande inställningar: 

- Program: custom 
- Flowrate: 50 ml/min 
- Provatmosfär: luft 
- Heat rate: 10°C/min 
- Ramp från rumstemperatur (ca 25°C) till 50°C, hold 2h vid 50°C, ramp till 120°C 

 
Viktminskningen vid isoterm 50°C under 2 timmar noterades. 
 
För att tydligare se om viktminskningen avtar med tid vid en satt temperatur analyserades ett               
prov med följande inställningar: 
 

- Program: isothermal 
- Flowrate: 50 ml/min 
- Provatmosfär: luft 
- Hold 50°C i 24h 
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Viktminskningen vid isoterm 50°C under 24 timmar noterades. 
 
Resultat 
Uppvärmningshastigheten hade liten påverkan på viktminskningen för granulaten från Ekeby.          
Figur 1, visar att totala viktminskningen var 0,2202 wt% med ramphastighet 10°C/min och             
0,1961 wt% med ramphastighet 5°C/min. 

Figur 1: a) TGA-plott för granulat från Ekeby konstgräsplan. Provets ursprungliga massa var 39,9000 mg.               
Ramphastigheten var 5°C/min. b) TGA-plott för granulat från Ekeby konstgräsplan. Provets ursprungliga            
massa var 53,3250 mg. Ramphastigheten var 10°C/min.  
 
Viktminskningen för isoterm vid 50°C i 2 h blev ≈ 0,16 wt%. Viktminskningen minskar med               
ökad tid. 

 
Figur 2: a) TGA-plott för granulat från Ekeby konstgräsplan. Provets ursprungliga massa var 38,1680 mg.               
Provet körs från rumstemperatur upp till 50°C och hålls i 2h, sedan rampas temperaturen upp till 120°C. b)                  
Samma plott som a) fast tid på den horisontella axeln och temperatur på den vertikala axeln (röd). Isostatiska                  
temperaturen på 50°C hålls i 2 h. Viktminskningen avtar med tiden då kurvan planar ut. 
 
Viktminskningen för isoterm vid 50°C i 24 h blev ≈ 0,37 wt%. Viktminskningen minskar              
med ökad tid. 
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Figur 3: a) TGA-plott för granulat från Ekeby konstgräsplan. Provets startmassa var 42,2160 mg. Provet körs                
från rumstemperatur upp till 50°C och hålls i 2h. b) Samma plott som a) fast tid på den horisontella axeln och                     
temperatur på den vertikala axeln (röd). Isostatiska temperaturen vid 50°C hålls i 24 h. Viktminskningen avtar                
med tiden då kurvan planar ut. 
 
Resultat: Kvantifiering av hypotetisk frisättning av VOC från granulat 
Figur 4, nedan visar vald data från isoterm TGA av granulaten från Ekeby. Data är vald från                 
att isoterm temperatur (50°C) uppnåtts och sedan med intervall om 1 timme. 

  
Figur 4: Total viktminskning för valda datapunkter ur 50°C isoterm TGA av granulat från Ekeby. Som tidigare                 
resultat visas att viktminskningen planar ut med tiden. 
 
Den relativa viktminskningen ger en bättre bild av hur koncentrationen i en teoretisk             
fotbollsplan skulle kunna se ut. Den relativa viktminskningen räknades ut från den totala             
viktminskningen. 
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Figur 5: Relativ viktminskning för granulaten från Ekeby. Den relativa viktminskningen visar den procentuella              
viktminskningen som sker timma för timma. Relativ viktminskning beräknades genom att subtrahera            
intilliggande värden med varandra från den totala viktminskningen (figur 4), samt att dividera med              
ursprungsvikten på provet.  

 
Kvantifiering scenario 1: 
Genom att använda datan från den relativa viktminskningen kan en enkel kvantifiering av             
resultaten göras. Förutsättningar scenario 1: 

- Den relativa viktminskningen motsvarar frisatta flyktiga organiska föreningar (VOC)  
- Utomhusplan 64 x 100 m  
- 50 ton granulat på planen 
- Volymen luft som koncentrationen VOC beräknas för är 64x100x2=12800 m3. Det           

vill säga 2 m från marknivå för arean av planen. 
- Eftersom beräkningarna bygger på den relativa viktminskningen måste luftvolymen         

ovanför planen bytas ut varje timme. I en utomhusmiljö är detta ett rimligt antagande. 
- Yttemperaturen på planen är konstant 50°C i 24 h 
- Inget spel på planen sker under dessa 24 h 

 
Figur 6, visar en hypotetisk frisättning av VOC beräknat med dessa förutsättningar. 
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Figur 6: Hypotetisk frisättning av VOC på en 64x100 m konstgräsplan vid en konstant temperatur på 50°C i                  
24h. Värdena är beräknade utifrån Ekebys granulat. Volymen luft räknas som 2 m ovanför markyta. Efter 19                 
timmar nås en jämn frisättning runt 100 µg/m3. Modellen förutsätter att hela volymen luft byts ut varje timme. 
 

Kvantifiering scenario 2: 
Genom att använda datan från den relativa viktminskningen kan en enkel kvantifiering av             
resultaten göras. Förutsättningar scenario 1: 

- Den relativa viktminskningen motsvarar frisatta flyktiga organiska föreningar (VOC)  
- Inomhusplan 71,5 x 32,2 m (samma som AD-hallen) 
- 50 ton granulat på planen 
- Volymen luft som koncentrationen VOC beräknas för är 71,5 x 32,2 x 2=4618,19 m3.              

Det vill säga 2 m från marknivå för arean av planen. 
- Eftersom beräkningarna bygger på den relativa viktminskningen måste volymen luft          

ovanför planen bytas ut varje timme. Det går i dagsläget inte att säga om detta är                
representativt för en inomhushall. Den totala volymen i AD-hallen är större, då            
takhöjden är mer än 2 m. 

- Yttemperaturen på planen är konstant 50°C i 24 h 
- Inget spel på planen sker under dessa 24 h 

 
Figur 7, visar en hypotetisk frisättning av VOC beräknat med dessa förutsättningar. 
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Figur 7: Hypotetisk frisättning av VOC på en 71,5 x 32,2 m konstgräsplan (AD-hallen) vid en konstant                 
temperatur på 50°C i 24 h. Värdena är beräknade utifrån Ekebys granulat. Volymen luft räknas som 2 m                  
ovanför markyta. Efter 19 timmar nås en jämn frisättning runt 300 µg/m3. Modellen förutsätter att hela volymen                 
luft byts ut varje timme. 

 
Slutsatser 
Viktminskning vid en teoretisk yttemperatur på 50°C för granulaten från Ekeby minskar med             
tiden. Om viktminskningen kommer till följd av utsläpp av flyktiga organiska föreningar            
(VOC) så kommer dessa koncentrationer att minska över tid då inget spel sker.             
Ramp-hastigheten (uppvärmningshastigheten) hade liten påverkan på viktminskningen. 
 
Om den relativa viktminskningen antas motsvara frisättningen av flyktiga organiska          
föreningar så kan koncentrationerna i luften över en utomhusplan på sommaren vara som             
högst (7708 µg/m3). Koncentrationen minskar snabbt med tiden och stabiliseras efter 19            
timmar till ungefär 100 µg/m 3. Koncentrationerna är högre för en inomhusplan. 
 
A1.3 Laboration: Granulatens glastransitionstemperatur (Tg) 
Datum: 12/5-2017 
Syfte 
Att bestämma glasövergångstemperaturen, T g, för granulaten på Uppsalas konstgräsplaner.         
Vidare syftar laborationen till att bestämma T g för prover av expanderad och icke expanderad              
tallbark och kork. 
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Bakgrund 
Till skillnad från naturgräs kan konstgräs nyttjas och vara spelbar under fler speltimmar och              
för en betydligt längre säsong. Något som är viktigt för att detta ska fungera bra är att                 
konstgräset håller sig mjukt och spelbart utan att det fryser under vintern. Det är därför av                
stort intresse att undersöka T g för de olika sorters granulaten på Uppsalas konstgräsplaner             
samt expanderad och icke expanderad tallbark och kork för att se om de klarar av att behålla                 
sin mjukhet under kylan som uppstår i nordiska klimat.  
 
Glasövergångstemperaturen, T g, är den temperatur region där materialet genomgår en          
övergång från ett hårt glaserat material till ett mjukt gummiaktigt material. För gummi, i detta               
fall gummigranulaten, används de oftast över sin T g eftersom det är där de besitter sitt               
gummi-tillstånd och är mjuka såväl som flexibla vilket eftersträvas på en konstgräsplan. 
 
Frågeställning 

● Vad är Tg för de olika granulaten? 
● Finns något T g för tallbark och kork? 
● Skiljer sig Tg för expanderad respektive icke-expanderad tallbark och kork? 

 
Metod och utförande 
För att få fram de olika provernas T g användes en DSC (Differential Scanning Calorimetry)              
vilket är en termoanalytisk metod. Tekniken går ut på att skillnaden i den mängd värme som                
krävs för att öka temperaturen för ett prov och en referens till en specifik temperatur mäts                
som en funktion av temperaturen. 
 
Innan DSC-analysen kunde genomföras så förbereddes samtliga prover där de olika           
gummigranulaten, korken samt tallbarken noggrant vägts, se Tabell 1. Även locket och            
pannan av aluminium som proven placerades i vägdes. 
Tabell 1. Visar samtliga vikter för lock + panna av aluminium samt granulat. 

Prov Lock+Panna 
(mg) 

Granulat 
(mg) 

Nytt 51,3 5,9 

Stenhagen 51,7 5,7 

Österängen 51,6 5,2 

Ekeby 51,4 5,3 

Valsätra 51,6 5,5 

Löten 51,4 4,9 
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Sävja 51,3 5,5 

AD-hallen 51,4 5,6 

Kork expanderad 51,5 5 

Tallbark 
expanderad 

51,3 5,1 

Kork obehandlad 51,5 4,7 

Tallbark 
obehandlad 

51,5 5,1 

 
När alla lock, pannor och prover hade vägts gjordes en DSC analys med DSC-instrumentet              
DSC Q 2000 som automatiskt utförde en körning av samtliga prover efter att lämpliga              
parametrar valts i mjukvaran. Inställningarna i DSC Q 2000 för gummigranulat respektive            
kork och bark analysen var följande: 
 
Gummigranulatets körning utfördes enligt följande inställningar: 

- Program: heat/cool/heat 
- Start temp: 25,00°C 
- Heat rate: 10,000°C/min 
- Upper temp: 100,000°C 
- Cooling rate: 20,000 °C/min 
- Lower temp: -80,00°C 

 
Korken och tallbarkens körning utfördes enligt följande inställningar: 

- Program: heat/cool/heat 
- Start temp: 35,00°C 
- Heat rate: 10,000°C/min 
- Upper temp: 80,000°C 
- Cooling rate: 20,000 °C/min 
- Lower temp: -80,00°C 
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Figur 1. Visar till vänster ett kylaggregat och till höger är DSC-instrumentet DSC Q 2000.  

 
Resultat 
Resultaten av Tg från DSC analysen av gummigranulatet visas i figur 2-3 medan expanderad              
och icke expanderad tallbark och kork visas i figur 4-5. De erhållna Tg värdena för samtliga                
prover är sammanfattade i tabell 2. Inget Tg upptäcktes för den expanderade eller             
obehandlade tallbarken och korken. I figur 6 finns ett gemensamt diagram för gummi-             
granulatens Tg samt varifrån provet är taget.  

 
A B 

 
C D 

Figur 2: Visar diagram över DSC analysen för granulat från (A) Nytt EPDM, (B) AD-hallen, (C) Valsätra och 
(D) Sävja 
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E F 

 
G H 

Figur 3: Visar diagram över DSC analysen för granulat från (E) Ekeby, (F) Stenhagen, (G) Löten och 
(H) Österängen 
 

I J 

 
Figur 4: Visar diagram över DSC analysen för (I) expanderad tallbark och (J) obehandlad tallbark 
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K L 

 
Figur 5: Visar diagram över DSC analysen för (K) expanderad kork och (L) obehandlad kork 
 
Tabell 2: Visar glasomvandlingstemperaturen (Tg ) för samtliga prover som bestämdes med DSC 

Prov Tg 

Nytt -54,45 

Stenhagen -60,92 

Österängen -38,71 

Ekeby -60,04 

Valsätra -36,.01 

Löten -54,84 

Sävja -53,68 

AD-hallen -54,73 

Kork expanderad - 

Tallbark 
expanderad 

- 

Kork obehandlad - 

Tallbark 
obehandlad 

- 
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Figur 6: Resultatet av Tg  för granulaten  

 
Diskussion och slutsats 
Utifrån de tester som gjordes med DSC analysen erhölls ett T g för samtliga av              
gummigranulaten som undersöktes. Då temperaturen för gummigranulatet är över den          
granskade glasomvandlingstemperaturen så är granulatet mjukt och helt kristallint alternativt          
delkristallint. Detta på grund av att storskaliga segment rörelser kan förekomma vid            
temperaturer över materialets Tg. Däremot när temperaturen för gummigranulaten är under           
den undersökta Tg så kommer de att förhålla sig liknande glas (amorfa) och uppträda spröda,               
detta på grund av att granulatets polymerkedjor är låsta under Tg. Med andra ord så kommer                
gummigranulaten på konstgräsplanerna att vara mjuka vid temperaturer så lågt som mellan            
-38,71 °C till -60,92 °C beroende på vilket granulat. 
 
För den expanderande respektive obehandlade tallbarken och korken så hittades inget Tg med             
DSC. Däremot så kan man med DSC-analysen som gjordes se att både tallbark och kork är                
väldigt stabila mellan -80 °C till 80 °C och att det inte förekommer några stora reaktioner.                
Testet säger dock ingenting om tallbarkens eller korkens mekaniska egenskaper inom           
intervallet.  
 
A1.4 Gummigranulatens förmåga att flyta 
Datum: 15/5-2017 
 
Syfte 
Syftet med laborationen var att utreda om gummigranulatet från olika konstgräsplaner i            
Uppsala flyter.  
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Bakgrund 
I samtal med sport- och rekreationsfastigheter AB nämns att kork inte är ett bra alternativ               
med argumentet att när det regnar så flyter korken och bildar stora drivor. Men enligt               
leverantörerna som säljer fyllnadsmaterialet kork som alternativ till gummigranulaten hävdar          
istället att problemet uppstår till följd av att dräneringen för konstgräsplanerna är bristfällig.             
Det är därför av intresse att undersöka vilket av dessa påstående som är sant, då kork är ett                  
möjligt ersättningsmaterial till gummigranulat som är 100% ekologiskt, förnybart och          
återvinningsbart eftersom det är en naturprodukt som inte har några tillsatsämnen eller består             
av några mikroplaster. I tabell 1 finns en sammanställning av vilken typ av granulat som               
undersöktes. 
 
Tabell 1: Visar typen av granulat som används för respektive plan 

Plan Granulat 

Nytt granulat EPDM 

AD-hallen EPDM / R-EPDM 

Ekeby EPDM 

Löten EPDM 

Österängen R-EPDM 

Sävja EPDM 

Stenhagen SBR / återvunnen   
EPDM 

Valsätra EPDM 
(nytillverkad grön) 

 
Frågeställningar  

● Flyter gummigranulaten? 
● Skiljer sig de olika granulatens förmåga att flyta med avseende på sort, hur länge det               

har används samt vilken konstgräsplan de kommer ifrån? 
● Finns det någon tydlig skillnad mellan hur kork och gummigranulaten flyter? 

 
Metod och utförande 
För att undersöka om gummigranulatet från de olika konstgräsplanerna flöt så fylldes åtta             
glasbägare med vatten tillsammans med en tesked granulat. Samtliga prover rördes om            
ordentligt innan det klargjordes huruvida granulatet flöt eller ej. 
Följande prover undersöktes: 
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1. Nytt EPDM-granulat 
2. Granulat från AD-hallen 
3. Granulat från Ekeby 
4. Granulat från Löten 
5. Granulat från Österängen  
6. Granulat från Sävja  
7. Granulat från Stenhagen 
8. Granulat från Valsätra 

 
Resultat 
Resultatet från alla prover kan ses i figur 1-8 .  
 

 
Figur 1: Nytt EPDM-granulat Figur 2: Granulat från AD-hallen 

 
 

 
Figur 3: Granulat från Ekeby Figur 4: Granulat från Löten 
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Figur 5: Granulat från Österängen Figur 6: Granulat från Sävja 

 

 
Figur 7: Granulat från Stenhagen Figur 8: Granulat från Valsätra  

 
Diskussion och slutsats 
Samtliga prover flöt, men för de äldre proverna som tagits från de olika konstgräsplanerna så               
varierade det ganska mycket för vilken mängd av granulatet som flöt tillbaka till ytan samt               
hur mycket som sjönk till botten. Från detta kan en slutsats dras kring att efter en viss tid av                   
användning så kommer gummigranulatets förmåga att flyta på något sätt att påverkas. Detta             
eftersom för de använda granulaten så sjönk olika mängder av granulatet till botten. Generellt              
så var det de större flingorna av granulatet som sjönk till botten medan de mindre flöt tillbaka                 
till ytan efter omrörning. 
 
Eftersom både kork och gummigranulat till viss mån flyter borde även gummigranulaten            
bildat drivor på konstgräsplanen där det påstods ha bildat drivor med kork. Det är mer rimligt                
att det är en icke fungerande dränering som är orsaken till att det har samlats vatten på                 
konstgräset vilket i sin tur har fått korken att flyta i drivor. Dock går det inte helt att dra en                    
slutsats om det finns en tydlig skillnad huruvida kork och gummigranulat flyter eftersom             
använd kork aldrig undersöktes. 
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A1.5 Kompressionstester 
Datum: 12/5-2017 
Syfte  
Syftet med laborationen är att undersöka tallbarks och korks egenskaper gällande           
kompression och elasticitet. 
 
Bakgrund 
Expanderad kork är ett fyllnadsmaterial som används idag på flera konstgräsplaner i Sverige.             
I strävan efter att hitta ett billigt giftfritt ersättningsmaterial till gummigranulat har kork men              
också tallbark setts som kandidater. Både kork och tallbark är naturprodukter från olika träd.              
Det är av intresse att undersöka om några av tallbarkens mekaniska egenskaper liknar eller              
skiljer sig från kork. Eftersom kork används på flera konstgräsplaner idag, är tanken att om               
egenskaperna för tallbarken är liknande, så är även den en god kandidat för att ersätta               
gummigranulaten. 
 
Frågeställning 

● Komprimeras kork och tallbark olika vid en pålagd last? 
● Är kompressionen bestående för kork respektive tallbark? 
● Vilket av materialen är mest elastiskt? 
● Vilket av materialen lämpar sig bäst för bruk som fyllnadsmaterial för 

konstgräsplaner med avseende på kompression och elasticitet? 
 
Metod och utförande 
Innan proverna kunde analyseras förbereddes korken (kork för tillslutning av          
laboratorieutrustning) såväl som tallbarken som tagits från ett närbeläget skogsområde. Detta           
gjordes genom att först svarva fram cylinderformade bitar av korken och barken med en              
metallstans. Proverna placerades sedan i en för ändamålet specialbyggd aluminium-mall.          
Proverna sattes i mallen och slipades så att höjdmåttet blev väldefinierat samt att ytorna blev               
jämnt slipade. Ojämna ytor resulterar i att kraften vid pressning inte fördelas jämt över hela               
ytan vilket ger missvisande resultat. Samtliga prov-dimensioner mättes med skjutmått. I           
tabell 1 finns uppmätta dimensioner för de prover som undersökts. 
 
 
 
 
 
 
Tabell 1: Dimensioner för de prover som testades. 

Prov Diameter (mm) Höjd (mm) 
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Tallbark A 7,9 6,0 

Tallbark B 7,9 6,1 

Kork C 7,9 6,1 

Kork D 7,9 6,1 

 
 

 
Figur 1: Till vänster visas en schematisk skiss över bark- samt kork-proverna. Prov-geometrin är cylindrisk. 
Topp- och botten-ytan är slipad i en aluminium-mall, ses till höger i bilden, för att få en väldefinierad höjd och 
jämnt slipade ytor. Proverna och mallen är ej skalenliga. 
 
Kompressionstesterna utfördes med en SHIMADZU Autograph AGS-X, se figur 2, där           
testresulatet analyserades med programmet Trapezium LITE X. En testkörning gjordes med           
ett test prov av kork för att kontrollera att parametrarna stämde överens. Samtliga prover              
pressades sedan ner 3 mm, 50% av ursprungshöjden, med en press-hastighet på 1 mm/min.  
 

 
Figur 2: Visar SHIMADZU Autograph AGS-X som användes för att utföra kompressionstesterna. 
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Resultat 
Kompressionskurvor för samtliga prover ses i figur 3. Kurvorna visar kraft i newton på den               
lodräta axeln och komprimering i millimeter på den horisontella axeln. Ingen normering med             
avseende på provarea har gjorts. Detta då provarean var identisk för samtliga prov så              
resultaten går att jämföra med varandra. 

A B 

 

 
C D 

 
Figur 3: Visar kompressionskurvor över (A) tallbark A, (B) tallbark B, (C) kork C och (D) kork D. 

 
 
Tabell 2: Uppmätta värden av E-modulen och max kraft för de olika proven då de nått 50% av sin 
ursprungliga höjd. 

Prov Elasticitetsmodul 
(Force 10-20 N) 

Maxkraft 

Enhet N /mm 2 N 

Tallbark A 19,864 151,789 

Tallbark B 11,123 107,726 

Kork C 53,425 126,024 

Kork D 35,913 107,729 
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Medelvärden för kork och tallbark från tabell två beräknades till: 

- Medelvärde av max kraft (vid 50% kompression) för tallbark: 129,7575 N 
- Medelvärde av max kraft (vid 50% kompression) för kork: 116,8765 N 
- Medelvärde av E-modul för tallbark: 15,4935 N/mm 2 
- Medelvärde av E-modul för kork:  44,6689 N/mm 2 

 

Barken återhämtar sig inte lika bra som korken efter kompression, den får en större 
permanent deformation. Detta ses i figur 4. 

 
Figur 4: Visar höjdskillnaden mellan bark och kork efter pressning.  

 
Diskussion 
Utifrån resultaten från kompressionstesterna av kork och tallbark beräknades deras E-moduls           
medelvärde till 44,6689 N /mm 2 respektive 15,4935 N /mm 2. Detta kan tolkas som att korken             
är mer elastisk och kan till större grad motstå permanent deformation. Tallbarken deformeras             
permanent lättare än korken. Detta observerades också då barken inte återfick sin            
ursprungliga höjd efter provning. Korken gick i stort sett tillbaka till sin ursprungliga form              
efter kompression. Ingen mätning av proverna efter kompression gjordes. Det finns en            
möjlighet att barken återhämtar sig efter en längre tid. 
 
Kork och tallbark uppvisar liknande egenskaper gällande grad av kompression vid pålagd            
kraft. Medelvärdet av pålagt maximal kraft för att uppnå 50% kompression för kork och              
tallbark var 116,8765 N respektive 129,7575 N. Korken verkar vara lite lättare att             
komprimera än barken. Eftersom det är naturmaterial så är det väntat att proverna kan vara               
inhomogena, det vill säga att vissa delar av barken och korken komprimeras lättare än andra               
dela. Fler prover behövs för att statistiskt säkerställa vilket av materialen som komprimeras             
lättast. 
 
Slutsats 
Tallbark och kork komprimeras på ett liknande sätt med en liknande kraft vid 50%              
kompression. Kompressionen är inte lika bestående för kork som för tallbark. Eftersom            
E-modulen för kork är betydligt större än för tallbark så har kork en bättre förmåga att gå                 
tillbaka till sin ursprungliga form. Alltså lämpar sig korken bättre för bruk som             
fyllnadsmaterial för konstgräsplaner än tallbark med avseende på deras beteende vid           
kompression och elasticitet. 
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A1.6 Granulatens vattenupptagningsförmåga 

Datum: 12/5-2017, 15-16/5-2017 
Syfte  
Att jämföra vattenabsorbtionsförmågan för obehandlad kork och tallbark samt expanderad          
kork och tallbark. 
 
Bakgrund  
Tidigare årets arbete av Jönsson et al. (2016) tillverkade expanderad kork och mätte             
vattenabsorptionsförmågan. Ett liknande experiment utförs för att kunna jämföra resultaten          
med tidigare år. Då bark visat sig vara ett möjligt ersättningsmaterial till gummigranulaten             
testas dess vattenabsorptionsförmåga. Kork används idag på konstgräsplaner i Sverige. Om           
barken visar sig ha liknande egenskaper så kan även den vara lämpad som granulatmaterial. 
 
Metod och utförande 
Material: Oanvänd kork som används för tillslutning av kärl samt bark från tall i närbeläget               
skogsområde i Uppsala. Destilerat vatten, 300 ml bägare, värmeplatta, omrörare, våg. 
 
Expanderad kork och bark tillverkades genom att: 

- Bark+kork tillsattes i 300 ml bägare med 250 ml destillerat vatten 
- Kokning i 75 minuter 
- Torkning i ugn (60°C i 2 h) 

 
Mätning av vattenabsorptionsförmåga: 

- Obehandlad kork och bark vägdes 
- Expanderad kork och bark vägdes 
- Obehandlad kork/tallbark samt expanderad kork/tallbark blötlades i destillerat vatten         

(rumstemperatur) i 24 timmar 
- Samtliga prover torkades av med papper och vägdes efter 24 h blötläggning 

 
 
 
 
 
 
 
Resultat 
Tabell 1: Uppmätt vikt av prover från tallbark och kork. Obehandlad tallbark är hämtad från närbeläget                
skogsområde i Uppsala. Obehandlad kork är typ som används för tillslutning av laboratorieutrustning. Både              
obehandlad och expanderade prover har blötlagts i 24 timmar. 

Prov Typ Vikt (mg) 
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Tallbark Obehandlad 100,8 

Tallbark Expanderad 82,8 

Tallbark Obehandlad+24h blötläggning 185,2 

Tallbark Expanderad+24h blötläggning 168,9 

   

Kork Obehandlad 17 

Kork Expanderad 23,6 

Kork Obehandlad+24h blötläggning 44 

Kork Expanderad+24h blötläggning 27 

 
Tabell 2: Procentuella viktökningen för obehandlad/expanderad kork och tallbark. 

Prov Typ Procentuell viktökning 

Tallbark Obehandlad 184 

Tallbark Expanderad 204 

Kork Obehandlad 259 

Kork Expanderad 114 

 
Diskussion och Slutsats 
Vattenabsorbtionsförmågan för obehandlad och expanderad tallbark var nästintill oförändrad.         
Medans för obehandlad och expanderad kork så minskade vattenabsorptionsförmågan         
betydligt för korken som blivit expanderad. Om tallbark skulle implementeras som           
fyllnadsmaterial på konstgräsplaner skulle det i stort sett inte vara någon skillnad om barken              
var obehandlad eller expanderad. Däremot kunde man se en betydlig skillnad av viktökning             
för obehandlad och expanderad kork. Det behövs en annan behandlingsmetod för att            
tallbarken ska ta upp mindre vatten då implementering av obehandlad och expanderad            
tallbark skulle frysa på vintern då den tar upp för mycket vatten. Enligt resultatet så fungerar                
expanderad kork bäst som fyllnadsmaterial då den drar till sig minst vatten vilket gör det               
svårare för korken att frysa. 
 
Resultaten skiljer sig från ett experiment utfört av Jönsson et al. (2016) där den kork som                
testades hade en större vattenabsorption (expanderad 297%, icke-expanderad 331%).         
Resultaten överensstämmer i den mån att den expanderade korken absorberar mindre vatten            
än den icke-expanderade. 
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A2 Bilagor 
Detta avsnitt omfattar kompletterande bilagor. Minskning av spill från konstgräsplanerna och 
alternativa fyllnadsmaterial ingick ursprungligen som en del av projektets syfte. Dessa ingår 
inte i slutrapporten då arbetet avgränsats för en mer sammanhängande rapport. 
 
A2.1 Tabell med information över Uppsalas konstgräsplaner 
Tabell 1: Information kring de olika konstgräsplanerna i Uppsala, och vilket granulat som används. 
  

Plan Färdig år Ifyllnad granulat Ifyllnad sand 

Stenhagen 
  
  

2003 SBR / svart återvunnen 
EPDM fr.o.m 2012 

2015 

Årsta 
  
  

2007 SBR / svart återvunnen 
EPDM fr.o.m 2012 
  

2015 

AD-hallen 2008 
Omlagd 2010 
2015 

EPDM 
  
  
R-EPDM 

2015 

Ekeby 2008 
Omlagd 2010 

EPDM 2015 

Löten Omlagd 
2008 
2015 

EPDM 
  
EPDM 

2015 

Sävja 2009 EPDM 2013 

Valsätra 2010 EPDM, grön nytillverkad 2014 

Österängen 2014 R-EPDM   

Storvreta 2014 EPDM   
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Bälinge 2015 R-EPDM   

A2.2 Koldioxidutsläpp från olika granulat 
Som en liten utstickare togs studien från ILV svenska miljöinstitutet med för att belysa              
koldioxidutsläppen för de olika granulaten. Det granulat som var värst i detta avseende,             
beräknat för 1 konstgräsplan, var TPE granulat med ca 165 000 kg koldioxidutsläpp vilket              
motsvarar utsläppet från en Volvo V70 som kört en sträcka på ca 71 600 mil, det vill säga ca                   
18 varv runt jorden. Sedan kom EPDM granulat med ca 55 000 kg koldioxidutsläpp vilket               
motsvarar utsläppet från en Volvo V70 som kört en sträcka på ca 24 000 mil (ca 6 varv runt                   
jorden) och slutligen återvunna bildäck med ca 5000 kg koldioxidutsläpp vilket motsvarar            
utsläppet från en Volvo V70 som kört en sträcka på ca 2 200 mil (Utsläppsrätt.se, 2006). Ej                 
medtaget i denna studie var koldioxidutsläppet från produktionen av bildäck och det är därför              
som vi ser mycket lägre utsläpp för detta material gentemot de andra. Om man istället skulle                
räkna med det skulle vi hypotetiskt kunna se liknande halt.  
 
 
A2.3 Minskning av spill 
Det granulat som idag av olika anledningar hamnar utanför planen går till spillo och stora               
mängder av granulatet sprids ut i miljön utan att plockas upp. Varje år behöver en               
konstgräsplan fyllas på med ca 3-4 ton granulat för att planen skall hålla de spelegenskaper               
som krävs. Den i särklass största orsaken till att granulat försvinner från planen är vid               
plogning under vinterperioden. (Personlig kommunikation: Per Eriksson, 2017) Då plogas          
snön bort från planen och i snön fastnar det stor mängder med granulat som sedan ligger i                 
högar utanför och på sidan av konstgräsplanen när snön smälter. Andra men betydligt mindre              
skäl till att granulatet försvinner från planen är under skötsel av konstgräsplanen som vid              
borstning och harvning eller att det fastnar i kläder och tas upp i skor för personer som                 
befinner sig på konstgräsplanen.  
 
Eftersom den största delen av granulatspillet samlas på högar på en av konstgräsplans             
långsidor efter plogning så skulle en asfalterad uppsamlingsyta vara en metod för att             
förhindra spillet av granulat. Riktpriset för en kvadratmeter asfalt ligger på ca 150 kr (Lägga               
asfalt, 2014). Kostnaderna för en asfalterad uppsamlingsyta ligger på ca 90 000-132 000 kr.              
Då en konstgräsplan har en längd på 100-110 m (Svenska fotbollförbundet, 2017). Arean på              
uppsamlingsytan uppskattas då till ca 600-880 m 2.  
 
Ett förslag är att använda sig utav ett överdrag som på vintern fungerar som ett hinder för att                  
snön skall lägga sig direkt på konstgräsplanen. Då när det sedan är tid för plogning under                
vintern så sker plogningen på överdraget vilket betyder att snön aldrig är i kontakt med               
granulatet så man slipper spill under plogningen som är den största orsaken till spill. Att               
ändra systematiken att ploga på är ett annat alternativ, istället för att ploga all snö mot en av                  
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långsidorna som det görs idag så kan man ploga hälften av snön mot en av långsidorna och                 
den andra hälften till den andra långsidan. Ett annat alternativ är ett slutet system där man                
låter vattnet ledas till en avskild dagvattenbrunn som har filter med avseende att hindra att               
granulatet leds vidare till lokala dagvattensystem. Även skulle man kunna utforma ett galler             
runt om konstgräsplanen som skall fungera som ett hinder för att granulatet försvinner från              
planen liknande systemet man har kring en pool. En annan möjlig lösning är att man samlar                
upp snön från plogningen och lastar det på en lastbil för att sedan transportera snön till en                 
gemensam uppsamlingsplats för samtliga konstgräsplaner. 
 
Förslag på åtgärder för att minska spillet av granulat: 
 
A2.3.1 Uppsamlingsyta  
Konstruktion av asfalterade uppsamlingsytor längs konstgräsplanens långsidor som har en          
bredd på ca 6-8 m, eftersom plogning under vinterperioden är den dominerande faktorn till              
spill av granulat. Under vinterperioden så plogas snön från långsida till långsida, detta på              
grund av skarvarna på planen. När snön senare har smält på uppsamlingsytorna kan man              
återföra granulatet till planen efter att det har genomgått en rengöring med ett filter och               
därigenom minska granulat spillet som orsakas av plogning. Det är svårt att säga exakt hur               
mycket granulatspill som kan förhindras men genom att utforma uppsamlingsytor bör den            
större delen av det granulat som på vintrar blir bort plogat kunna återföras till planerna.               
Denna lösning kräver att det finns en extra yta längs konstgräsplanens långsidor och fungerar              
därför inte att genomföra på planer som ej har dessa ytor. Att genomföra uppsamlingsytor på               
konstgräsplaner som nybyggs är däremot fullt realistiskt. En konstgräsplan fylls på med 3-4             
ton granulat varje år och kostnaderna för granulat varierar mellan de olika sorterna. Att fylla               
på en konstgräsplan med 4 ton nytillverkad EPDM kostar årligen ca 60 000 kr och för                
återanvänd EPDM ca 22 000 kr.  
 
Här kan exemplet kring Valsätras och Österängens konstgräsplaner presenteras som bäst ur            
perspektivet med fokus på minskat spill just eftersom de båda planerna har en             
gummiasfalterad löpbana som omger konstgräsplanen där granulatet samlas upp och som har            
oavsiktligt den funktion som en asfalterad uppsamlingsyta skall ha. Detta kan därför ses som              
ett starkt argument för att en eventuell uppsamlingsyta fungerar.  
 
A2.3.2 Överdrag 
Genom att använda ett överdrag på konstgräsplanen under vintern så förhindrar man att snön              
hamnar direkt på konstgräsplanen vilket betyder att man slipper spill under plogningen.            
Eftersom spillet från plogning är den största orsaken till spill av granulat så leder det till att                 
man inte behöver fylla på med lika mycket granulat. En nackdel är dock att överdraget               
kommer slitas mycket under plogningen vilket leder till att man ofta behöver byta ut              
överdraget detta gör förslaget väldigt kostsamt. Men om ekonomin inte är något problem så              
eliminerar man den största orsaken av spill ut i naturen och inga större ytor runt omkring                
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planen behövs utnyttjas. Detta är något som redan används synnerligen i Nordamerika vilket             
kan vara ett gott skäl till att det fungerar (Covermaster, 2010). 
 
Ny plogningssystematik  
Ett problem till att det bildas så stora snödrivor längs en av konstgräsplanens långsidor beror               
på att man idag plogar all snö mot en av långsidorna. Om man istället skulle ploga från mitten                  
av planen och ut mot båda långsidorna, figur 13, så skulle höjden på snödrivorna att minska.                
Det är dock svårt att säga om det skulle vara en gynnsam metod men den kan vara värd att                   
undersöka i framtiden. Man skulle dessutom behöva utforma en uppsamlingsyta likt tidigare            
förslag längs båda konstgräsplanens långsidorna för att kunna återanvända gummigranulatet. 
 

 
Figur 13: Visar ny plogningsteknik där pilarna demonstrerar hur plogningen skulle kunna gå till. 
 
A2.3.3 Avskild dagvattenbrunn med filter 
Genom att utforma ett en avskild dagvattenbrunn med filter så kan man minska spillet av               
granulat som förs med vattnet i dräneringssystemen och ytavrinningen. På konstgräsplanen så            
kan man koppla ihop ledningar till ett slutet system där man låter vattnet ledas till en avskild                 
dagvattenbrunn där man har ett filter som ska avskilja granulatet från vattnet innan vattnet              
sedan förs vidare till det lokala dagvattensystemet. Det är svårt att säga exakt hur mycket               
granulat som försvinner genom dränering och ytavrinning men genom att låta vattnet passera             
ett filter så kan man minska spillet av granulat som leds bort med överskottet vatten som kan                 
påträffas under exempelvis regn. Det finns redan många metoder för att leda bort det              
oönskade grundvattnet och ytvattnet från konstgräsplaner. Däremot så måste undersökningar          
för att hitta ett filter som klarar av att fånga upp granulatet göras innan denna metod kan                 
utföras på konstgräsplaner. 
 
A2.3.4 Galler kring konstgräsplanerna 
När det gäller att konstruera ett galler runt om konstgräsplanen som skall se till att fånga upp                 
det granulat som lämnar planen så löser det inte spillet som förekommer vid plogningen som               
är den betydligt största orsaken till spill av granulat, eftersom snödrivorna blir så stora under               
vinterperioden. Däremot kan gallret ta upp spill som förekommer från harvning och borstning             
av planen, men då är en uppsamlingsyta ett bättre alternativ då den gör samma funktion som                
ett galler runt om planen gör och även ser till att man kan återföra granulat från plogningen                 
då snön har smält. Sedan är det oklart ifall ett eventuellt galler runt om planen kan ge en                  
negativ effekt på de maskiner som används på planen under skötseln samt om gallret kan öka                
skaderisken för spelarna. 
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A2.3.5 Transport av snö från plogning till en gemensam uppsamlingsplats 
Genom att utforma en gemensam uppsamlingsplats för samtliga konstgräsplaner så kan man            
minska på spillet av gummigranulat genom att återanvända granulatet efter att snön har smält.              
Det är stora mängder med granulat som tas upp tillsammans med snön under plogningen och               
genom att återanvända det granulatet så bör man uppskattningsvis spara 1-2 ton per plan varje               
år. Vilket betyder att mindre granulat behövs fylla på och att man samtidigt minskar granulat               
spillet från konstgräsplaner till miljön. 
  
När det gäller koldioxidutsläppet för transporten av snön till uppsamlingsplatsen med tung            
lastbil som har dieselmotor så kan koldioxidutsläppen bestämmas utifrån bränsle-          
förbrukningen. Utsläppen av koldioxid för MK1 diesel är 2,54 kg CO 2 per liter (Skaraborgs              
Allehanda, 2015). En tung lastbil som har en totalvikt på 40 ton förbrukar omkring 32-33 liter                
diesel per 100 km. (Andersson, 2005). Detta betyder att en tung lastbil på 40 ton i totalvikt                 
står för ca 81-84 kg koldioxidutsläpp per 100 km.  
 
A2.4 Alternativa material 
En sammanställning av befintliga och icke-befintliga alternativ som skulle kunna ersätta 
EPDM-granulaten som finns på Uppsalas konstgräsplaner beskrivs nedan. 
 
A2.4.1 eCork 
Expanderad kork, även kallat eCork kommer från korkeken och används redan idag på en              
mängd olika konstgräsplaner i Sverige. Detta miljövänliga alternativa fyllnadsmaterial är          
100% ekologiskt, förnybart och återvinningsbart då det är en naturprodukt som inte har några              
tillsatsämnen eller innehar några mikroplaster. Benämningen expanderad kommer från att          
korken blivit uppvärmd av mycket varm vattenånga vilket får korken att expandera och förser              
eCorken med särskilda egenskaper som andra naturliga fyllnadsmaterial inte besitter. Några           
av de särskilda egenskaper eCorken erhåller är att den får en större likformighet, absorberar              
inte vatten då den har stängda celler vilket gör att eCorken inte fryser och blir hård som                 
kokos och naturkork, dessutom har produkten bättre värmeledningsförmåga vilket gör att den            
blir kallare på sommaren och varmare på vintern. Detta gör att eCork har väldigt bra               
vinteregenskaper då den behåller sina egenskaper vid kyla vilket är väldigt betydelsefullt för             
nordiska klimat. I jämförelse med andra befintliga miljövänliga alternativa fyllnadsmaterial          
så har eCork överlägset bäst totalekonomi (Unisport Scandinavia AB, 2017). 
 
eCork är ett miljövänligt alternativ till fyllnadsmaterial eftersom det är (Unisport Scandinavia 
AB, 2017): 

● Ekologiskt, förnybart och återvinningsbart 
● Naturprodukt som inte har några tillsatsämnen eller mikroplaster 
● Granulaten kan produceras med hög likformighet 
● Absorberar inte vatten vilket gör den perfekt för nordiska klimat 
● Överlägsen totalekonomi 
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A2.4.2 Silikon 
Silikon är ett material som flitigt används inom industrin på grund av sina egenskaper som               
listas i resultatdelen vilket andra elastomerer inte har. Eftersom de är inerta så passar de bra                
som ett alternativ till fyllnadsmaterial då de inte reagerar med människans vävnad. Likaväl             
när det kommer till miljö-aspekten så är silikon mer hållbart och vattendrags vänligt än plast.               
Detta eftersom silikon håller sig mycket bättre än plast i förhållande till extremt kalla och               
varma miljöer utan att smälta, gå sönder eller att brytas ner (ECOlunchbox, 2017). 
 
Även då silikon har något av en klibbig yta kan det finnas möjlighet till att de kan hålla sig                   
kvar på konstgräsplanen bättre än exempelvis EPDM-granulat och R-EPDM-granulat som          
idag används på Uppsalas konstgräsplaner. Men möjligheterna är goda till att de skulle             
fungera väldigt bra som fyllnadsmaterial på grund av sina egenskaper. Men detta är något              
som det behövs mer undersökning om för att kunna fastställa och kommer troligen att vara ett                
mycket dyrare alternativ än de som finns idag. 
 
Några egenskaper som silikon har som kan vara viktigt för ett bra fyllnadsmaterial är: 

● Väldigt bra väder och termisk stabilitet 
● Resistent mot oxidation 
● Extremt flexibel vid låga och höga temperaturer 
● Hög gaspermabilitet och är resistent mot olja 
● Kemiskt inert, används ofta i kroppen för olika medicinska applikationer 
● Självläkande material (klarar att “läka” skador från olika temperaturer) 

 
Den starka inerta karaktären som silikon har kommer från en kombination av materialets 
starka kedjebindningar, huvudkedjans flexibilitet och låga inre- och yttre molekylära krafter 
(Bhowick et al., 2001).  
 
A2.4.3 TPE  
Termoplastiska elastomerer är ett material som är en blandning av plast och gummi. Därför              
har TPE en blandning av egenskaper från både plast och gummi. Några viktiga egenskaper              
som TPE har som kan vara bra för ett fyllnadsmaterial för konstgräsplaner är (Wallberg et al.,                
2016): 
 

● Hög draghållfasthet och glid beständig. 
● Hög flexibilitet och hög stötdämpning. 

 
Termoplastisk elastomer används redan idag i viss mån som fyllnadsmaterial till           
konstgräsplaner och ska vara mer miljövänligt än SBR. Enligt en studie som publicerades av              
Petra Wallberg et al. (2016) menas dock att EPDM, TPE och SBR är antingen likvärdiga,               
bättre eller sämre beroende på vilka farliga ämnen eller tillverkare som avses. TPE behövs              
inte fyllas på i lika hög utsträckning som SBR men tenderar att förmultna över en längre tid.                 
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Användningen av TPE används inte i lika hög utsträckning som SBR och EPDM. Vanligast              
används TPE i kombination med kokos och/eller kork (Wallberg et al., 2016). 
 
Det som är negativt med TPE-material är att det har sämre kemisk beständighet, fungerar              
sämre i olika miljöförhållanden såväl som de har sämre termisk beständighet. Materialet            
tenderar att smälta eller mjukna vid högre temperaturer och förlorar sin gummi egenskaper             
(Amin et al., 2011). 
 
A2.4.4 Diskussion 
eCork är ett material som flitigt används idag, men som blivit ratat på grund av att                
hanteringen av granulatet visat sig varit svår och omfattande. Granulat ska ha flutit upp och               
bildat drivor på planerna. Det som laborationerna som utförts dock visat är att även              
gummigranulat tenderar att flyta. Detta gör att det kanske istället kan vara aktuellt att granska               
dränering på de olika planerna, för att undersöka om det kanske är där som problemet snarare                
ligger. En fullständig rapport på detta finns i Appendix A1.4 Gummigranulatens förmåga att             
flyta. 
 
Silikon är ett material som visat sig ha intressanta egenskaper, men riskerar att bli en mycket                
dyr investering, som inte i nuläget är speciellt undersökt för ändamålet.  
 
TPE är ett material med hög kostnad som inte visat på helt klara fördelar gentemot sina 
konkurrenter SBR och EPDM. Detta gör att materialet i grunden inte kan motiveras varken 
kostnads-, hälso- eller miljömässigt i denna studie. TPE är dessutom inte speciellt utforskat 
som material i jämförelse med andra gummigranulat som idag används.  
 
Vid eftersökningar efter nya gummibaserade granulatmaterial rekommenderas att dessa bör 
ha en glastransitionstemperatur (Tg) mellan -38°C till -61 °C. Detta då granulaten i Uppsala 
har visats ha dessa värden (se labbrapport i Appendix A1.3). Om ett nytt material har ett 
högre  Tg riskeras det att granulaten blir hårda och spröda vilket påverkar spel egenskaperna 
på planen. 
 
Som en utstickare på projektet undersöktes tallbark som ett alternativt material. Utifrån de 
laborationer som utförts på tallbark kan det finnas en möjlighet till att använda det som 
fyllnadsmaterial på konstgräsplaner. Kork tenderar dock till att ha bättre elasticitet och kan 
motstå permanent deformation bättre än bark. För fullständig rapport på kompressionstester, 
se Appendix A1.5 Kompressionstester. Barken tog upp mer vatten än kork efter expansion 
och riskerar då att frysa och smula sönder på vintern. För fullständig rapport på kork och 
barks vattenupptagningsförmåga, se Appendix A1.6. Om det finns något annat sätt att 
förbereda bark så att den får önskvärda egenskaper, bortsett från expandering, kan man ha 
finna ett vinnande koncept då Sverige ha en stor skogsindustri bark sannolikt kan erhållas 
lättillgängligt. Dock är detta ett icke beprövat alternativ och behöver därför undersökas mer. 
Det kan finnas risk att barken förmultnar. 
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A3 Intervjuer  
Nedan följer de frågor som ställts under intervjuer. 
 
A3.1 Frågor till vaktmästare Per Eriksson 
 

1. Vilken typ av granulat används på Uppsalas konstgräsplaner? 
EPDM, Per trodde det var mestadels nytillverkad EPDM. 
 

2. Vilket är den största orsaken till att granulat försvinner från konstgräsplanen? 
Den absolut största orsaken till att granulat försvinner är under plogning på vintern. 

 
3. Hur förvaras granulatet? Förvaras det någonstans överhuvudtaget? 

Det finns ett förvaringsutrymme till en av konstgräsplanerna (Löten), men enbart för 
lite påfyllning. 

 
4. Hur ofta fylls det på med granulatet på konstgräsplanerna? 

Det fylls på en gång per plan och år med ca 3-4 ton. 
 

5. Hur är efterbehandlingen av konstgräsplanerna, exempelvis vid vid snö och vinter? 
- Borstning en gång i veckan 
- Plogning på vintern måste ske från långsida till långsida på grund av att skarvarna i 

konstgräsplanen ligger så. Det finns risk att snöplogen fastnar och förstör planen om 
plogningen sker från kortsida till kortsida. 

 
6. Är det någon plan som fungerar särskilt dåligt/bra? 

Dem gamla planerna fungerar sämre eftersom gräset har en tendens att lägga sig ner. 
De planer som fungerar bättre är dem nya exempelvis Österängen, där står grässtråna 
upp. 

 
Ur ett granulat-synpunkt så fungerar Valsätra och Österängen bäst med anledning av 
att det finns löparbana runt om konstgräsplanen där granulatet samlas upp 

 
7. Vad för lösningar finns för att undvika/minska spill av granulat? 

Det finns system för att hantera granulatet som samlas upp på sidan av planen så att 
det kan återanvändas. 

 
A3.2 Frågor till universitetslektorn Bethanie Carney Almroth 
1. Får vi använda dina svar i vår kandidatrapport? 
Ja 
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2. Vilka typer av gummigranulat har du studerat? 
EPDM 
 
3. Vilka gummigranulat är det som man inkluderar i uttrycket miljögummi? 
EPDM tillhör miljögummi, men det finns fler. Dock var det lite osäkerhet kring vilka de 
resterande typerna av miljögummi var. 
 
4. Har du inom dina forskningsstudier fått resultat som pekar på att gummigranulat är 
skadligt ur miljösynpunkt? 
Påvisat att det kan påverka tarmfunktion hos fiskar, det går dock inte att säga att det som sker 
i labb sker i verkligheten så det finns en viss svaghet inom forskningsarbetet där man inte helt 
säkert kan säga att arbetet helt går att verklighetsförankra. 
 
5. Har du sett indikationer på att något gummigranulat är “bättre” än de andra ur 
miljösynpunkt? Vilket skulle det i sådant fall vara? 
Nyare EPDM är renare och innehåller mindre miljöfarliga ämnen (miljöfarliga ämnen är där 
granskning kring risker har inkluderat partikel effekt, polymeren i sig och tillsatser i mån av 
kemikalier) 
 
6. Är Er undersökning kring gummi färdig eller fortfarande under arbete? 
Ej färdig för tillfället. 
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