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Abstract

Today an increasing number of football pitches with artificial turfs are being constructed in 

Sweden and abroad. The characteristics of the artificial turf leads to an extended football 

season and the weather does not restrict the season to the same extent. Aside from the 

practical advantages, there are drawbacks in terms of environmental and health risks. These 

risks are based on the fact that artificial turf often contains rubber granules from used tires. 

The tires, in turn, contain substances that have a range of hazardous properties. Examples are 

the polycyclic aromatic hydrocarbons that are bioaccumulative and carcinogenic. Whether 

these substances spread into the environment in sufficient quantities to produce a negative 

impact on the environment and human health is not fully determined. These risks have in 

several studies been investigated, with the aim to offer information and guidance to 

municipalities, manufacturers, football representatives and the general public. The results 

indicate that the risk is relatively negligible, but further investigation is required.

In the city of Västerås there are currently eight artificial turfs, including an indoor plane. Of 

these, the municipality takes care of six. The vast majority contains rubber granules from used 

tires.
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Sammanfattning

I dagsläget är fotbollssäsongen till stor del beroende av vädret, och omfattningen av säsongen 

begränsas därmed starkt här i Sverige. För att minska denna begränsning är anläggandet av 

konstgräsplaner en effektiv åtgärd. Behovet av spelbara planer är stort och därför förbises 

helst det faktum att det kan finnas miljö- och hälsorisker kopplade till konstgräsets 

komponenter. Dessa risker baseras på att konstgräs ofta innehåller gummigranulat från 

uttjänta däck. Däcken i sin tur innehåller ämnen som har en rad farliga egenskaper. Exempel 

på detta är de polycykliska aromatiska kolvätena som är bioackumulerande och cancer-

framkallande. Huruvida dessa ämnen sprider sig till omgivningen i tillräcklig omfattning för 

att negativ påverkan på miljö och hälsa ska uppstå är i nuläget inte helt fastställt. För att 

kunna förse kommuner, tillverkare, fotbollsrepresentanter och allmänhet med information och 

vägledning har ett flertal studier av konstgräs utförts. Resultaten tyder på att riskerna är 

relativt försumbara, men vidare utredning krävs. Lokala förhållanden och val av 

ifyllnadsmaterialets komposition, dess kornstorlek och ålder är dock viktiga faktorer i en 

relevant miljöriskbedömning.

I Västerås stad finns idag åtta konstgräsplaner, varav en inomhusplan. Av dessa är sex stycken 

skötta av kommunen. En klar majoritet av planerna är uppbyggda av gummigranulat från 

uttjänta däck.  För Västerås miljö- och hälsoskyddsarbete kopplat till konstgräsplaner är 

vidare undersökningar av de lokala markförhållandena nödvändiga för att kunna göra en 

relevant bedömning av nuläget och behovet av eventuella åtgärder. 
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1. Inledning

Konstgräs är en produkt som i dagsläget används till framför allt fotbollsplaner men även till 

andra idrottsplaner, golfgreener, innegårdar, skolgårdar, trädgårdar och på mässor. Konstgräs 

kan bestå av en rad olika komponenter men är oftast uppbyggd enligt samma principer. 

Plastgrässtrån av polyeten, polypropylen eller nylon fästs i en plastväv av polypropylen eller 

polyester. Därefter fylls mellanrummen upp med sand och gummigranulat. Sandens syfte är 

att ge tyngd och stabilitet åt plastväven medan gummit ger svikt. Fyllnadsmaterialet till 

konstgräsplaner tillverkas i dagsläget ofta av gummigranulat som härrör från uttjänta bildäck. 

I bildäcken finns en rad olika farliga ämnen med bland annat cancerframkallande, arvsmasse- 

påverkande eller reproduktionsstörande egenskaper. De skadliga ämnena kan frigöras från 

granulaten, speciellt allteftersom planen slits, vilket kan leda till att människor och miljö 

utsätts för dessa ämnen. Eftersom gummigranulat har konstaterats innehålla dessa miljö- och 

hälsovådliga ämnen bör riskerna med konstgräsplaner identifieras och kvantifieras.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Västerås stad har tidigare börjat arbeta med denna 

fråga. År 2006 gav Kemikalieinspektionen, KemI, ut sin lägesrapport Konstgräs ur ett  

kemikalieperspektiv. Där sammanfattar KemI de studier och rapporter som gjorts inom 

området, och utifrån det anger de sina rekommendationer. Frågan är vad som har hänt sedan 

dess och om deras rekommendationer fortfarande är aktuella. 

1.1 Syfte  

Syftet med examensarbetet är att kartlägga miljö- och hälsoriskerna med konstgräsplaner och 

undersöka tänkbara skyddsåtgärder. I mitt arbete ska jag dels se över kunskapsläget angående 

konstgräsplaner, dels utreda hur läget ser ut i Västerås stad och andra större kommuner. 

1.2 Mål

Genom att kartlägga miljö- och hälsoriskerna med konstgräsplaner kan dessa förhoppningsvis 

minskas genom korrekta skyddsåtgärder. Målet är att miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i 

Västerås stad ska ha en grund vid utformande av egen policy och rutiner kring tillsynen. 

1.3 Metod

En stor del av arbetet kommer att baseras på litteraturstudier och annan informationssökning. 
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För att få en lägesrapport över situationen i Västerås kommer bland annat Teknik- och 

idrottsförvaltningen kontaktas.

1.4 Avgränsning

Det finns många typer av konstgräs men fokus i detta arbete är på konstgräsplaner 

konstruerade av gummigranulat härrörande från bildäck. 

1.5 Problemformulering

Idag har miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Västerås liten överblick över de konstgräs-

planer som finns i kommunen. Detta försvårar eventuellt tillsynsarbete. Det är också osäkert 

huruvida tillsyn behövs, och i så fall i vilken utsträckning. För att veta det krävs en kart-

läggning av kommunens konstgräsplaner. Dessutom krävs kunskap om de miljö- och 

hälsorisker som finns knutna till konstgräs samt vilka skyddsåtgärder som är möjliga att vidta 

vid behov.   
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2. Litteraturstudie

Denna litteraturstudie inleds med en allmän del om de olika komponenterna i gummidäck. 

Detta för att ge en bakgrund till problematiken kring konstgräsplaner. Det första avsnittet 

behandlar också däckåtervinning och konflikten mellan resurs-/energiperspektiv och ökade 

kemikalierisker.

2.1 Däcksammansättning

I de uttjänta däck som används till konstgräsplaner finns främst gummi. Gummi består av 

elastiska polymerer som härrör från naturgummi, det vill säga direkt från växtsaft, eller som 

framställts på syntetiskt vis från petroleum. Latex är benämningen på polymeren naturgummi 

och kan vara potentiellt allergiframkallande då den kan innehålla spår av växtens proteiner. 

Vid tillverkning av däck med syntetiskt gummi kan olika utgångsämnen ge olika egenskaper, 

och därigenom kan önskad kvalitet erhållas. Styrenbutadiengummi (SBR) och etenpropen-

gummi (EPDM) är de vanligaste syntetiska gummityperna, och dessa gummityper förbättras 

genom tillsatser av olika slag så som fyllmedel, mjukgörare och antioxidanter. (KemI 2006)

I däcken tillsätts även högaromatiska oljor som innehåller polycykliska aromatiska kolväten 

(PAH). PAH:er är en omfattande grupp av föreningar varav ett stort antal har egenskaper som 

är miljö- och hälsoskadliga. Över 500 olika PAH:er har detekterats i luft hittills, vilket 

indikerar storleken på gruppen. Exempel på egenskaper är persistens, bioackumulerande samt 

cancerframkallande. PAH:er anses i dagsläget vara den största gruppen av cancerogena 

ämnen, främst på grund av strukturen med två eller flera kondenserade aromatiska ringar i en 

plan struktur. När PAH:erna bryts ned i en levande organism kan nedbrytningsprodukter som 

är många gånger skadligare än ursprungssubstansen bildas. I luften återfinns PAH:er i gas-

form, bundet till partiklar eller lösta i vattendroppar. (KemI 2003)

Ftalater är estrar som produceras ur ftalatsyra, vilket är en aromatisk dikarboxylsyra, och olika 

alkoholer. Ftalaternas funktion är att mjukgöra och verka som lösningsmedel genom att 

placera sig mellan polymermolekylerna. Eftersom de inte är kemiskt bundna till gummi-

polymererna finns det risk för att de ska frigöras från materialet och på så sätt läcka ut till 

omgivningen. Vissa av ftalaterna klassificeras som reproduktionsstörande eftersom de 

misstänks kunna påverka människans fortplantningsförmåga. (KemI 2006)
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Fenoler tillsätts till gummi och andra polymera material för att skydda materialet mot 

nedbrytning genom att polymererna reagerar med luftens syre. Fenolerna är inte kemiskt 

bundna till gummipolymeren vilket innebär att de kan läcka ut ur materialet. Ämnena är 

dessutom bioackumulerande och långlivade och kan därigenom påverka miljön negativt under 

en lång tidsperiod. (KemI 2006) 

En annan miljö- och hälsoskadlig komponent i däck är metaller.  I detta sammanhang, det vill 

säga konstgräs, är förekomsten av zink det största problemet. Zink kan spridas till miljön, 

speciellt i sura miljöer, och skada olika organismer. Andra metaller som kan förekomma är 

bly, koppar, krom och kadmium. (KemI 2006)

2.2 Däckåtervinning ur olika perspektiv

Att återanvända uttjänta däck är fördelaktigt ur resurs- och energiperspektiv. Åter-

användningen kan dock medföra ökade kemikalierisker, och därför behövs ett återvinnings-

perspektiv redan vid produktionen av den ursprungliga varan. Däck är en produkt som 

innehåller ett flertal farliga ämnen med egenskaper så som att de är långlivade, bio-

ackumulerande, cancerframkallande, reproduktionsstörande eller arvsmassepåverkande. 

Främst är dessa farliga ämnen ftalater, metaller och PAH:er. På grund av dessa ämnens 

egenskaper bör de inte spridas i miljön och därför blir användningen av uttjänta däck i 

konstgräsplaner problematiskt. Konstgräsplaner utgör en potentiell spridningskälla av dessa 

ämnen i samband med bland annat vattenavrinning och slitage. (KemI 2006)

Enligt riksdagens miljömål Giftfri miljö ska nyproducerade varor så långt det är möjligt vara 

fria från särskilt farliga ämnen. Exempel på detta är de ämnen som är långlivade och 

bioackumulerande, cancerframkallande, hormonstörande, kraftigt allergiframkallande samt 

arvsmassepåverkande och fortplantningsstörande. Dessutom ska metallerna kvicksilver, 

kadmium och bly fasas ut. Befintliga produkter med ämnen som har ovanstående egenskaper 

ska hanteras på ett sådant sätt att ämnena inte läcker ut i miljön. Delmålet bedöms dock bli 

mycket svårt att uppnå. (Miljömål 2010)

2.3 HA-oljor vid nytillverkning av däck

År 2005 beslutade EU att införa nya regler angående begränsningen av cancerframkallande 

PAH:er i de utfyllnadsoljor (exempelvis HA-oljor) som nyttjas vid nytillverkning av bildäck 
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och slitbanor till regummerade däck. Dessa nya bestämmelser återfinns i punkt 50 i bilaga 

XVII till Reach-förordningen och trädde i kraft den 1 januari 2010.  (KemI 2011) 

I förordningen anges att från och med den 1 januari 2010 får extender oils (dvs. oljor med 

funktionerna mjukgörning och/eller utdrygning) inte släppas ut på marknaden eller användas 

för framställning av däck eller delar av däck om de innehåller mer än 

- 1 mg/kg (0,0001 viktprocent) benz[a]pyren eller

- mer än 10 mg/kg (0,001 viktprocent) av summan av alla förtecknade polycykliska 

aromatiska kolväten.

Dessutom får däck och slitbanor för regummering som produceras efter den 1 januari 2010 

inte släppas ut på marknaden om de innehåller extender oils i mängder som överskrider 

gränsvärdena ovan. (Kommissionens förordning (EG) nr 552/2009) 

2.4 Konstgräs

Konstgräs är en produkt som kan bestå av olika komponenter men som oftast är uppbyggd 

enligt samma principer. Konstgräs används i dagsläget till framför allt fotbollsplaner men 

även till andra idrottsplaner, golfgreener, innegårdar, skolgårdar, trädgårdar och på mässor. 

Plastgrässtrån av polyeten, polypropylen eller nylon fästs i en plastväv av polypropylen eller 

polyester. Därefter fylls mellanrummen upp med sand och gummigranulat. Sandens syfte är 

att ge tyngd och stabilitet år plastväven medan gummit ger svikt. För att ge tillräcklig svikt åt 

konstgräset krävs det vanligtvis ett tre centimeter tjockt lager av gummigranulat, men ibland 

kan en gummimatta under konstgräset reducera tjockleken av gummigranulatet utan 

bekostnad av spelegenskaper.

Figur1. Konstgräsets uppbyggnad. (Wikipedia 2011) 

9



Fyllnadsmaterialet, det vill säga gummigranulatet, kan härröra från olika ursprung. Vanligast 

är att använda så kallat SBR-gummi som består av återvunna bil- och maskindäck. Det är i 

dagsläget det billigaste alternativet och är dessutom beprövat med hänsyn till spelegenskaper 

och hållbarhet. TPE-granulat härrör från nytillverkat naturgummi som inte är vulkaniserat. 

RPU-granulat består av en SBR-kärna som omges av ett färgat skal. Granulatet har samma 

egenskaper spelmässigt som SBR-granulatet och samma estetiska egenskaper som TPE och 

EPDM men är billigare. EPDM granulat (nyproducerat) är färgat gummigranulat som har sitt 

ursprung i nytillverkat industrigummi. Nya fyllnadsmaterial är under utveckling och i 

dagsläget finns det alternativ såsom granulat av termoplast och gummiklädd sand. (Svenska 

sportsbygg AB 2011)

2.5 Hälsorisker

Hälsoriskerna kopplade till konstgräs är starkt bundna till huruvida planen är belägen inomhus 

eller utomhus. Ventilationen i inomhushallarna får en avgörande roll i exponeringsgraden 

medan tillförseln från omkringliggande källor påverkar i större grad vid utomhusplaner. 

Generellt sett så innebär en utomhusplan en större utspädning av ämnen från gummi-

granulatet, vilket minimerar hälsoriskerna. Dock kan den sammantagna exponeringen av 

föroreningar bli större då konstgräsets avgivna ämnen samverkar med föroreningar från trafik 

och dylikt. (KemI 2006)

För att kartlägga eventuella hälsorisker kopplade till konstgräsplaner har ett antal 

undersökningar genomförts, främst av olika institut i Norge. År 2005 genomförde NILU, 

Norskt institut för luftforskning, mätningar för att avgöra om konstgräs medförde en 

belastning på inomhusmiljön. Tre olika inomhushallar, med olika fyllnadsmaterial i 

konstgräset, valdes. I den första hallen var konstgräset ett år gammalt och fyllningen bestod 

av granulat av återvunnet gummi uppblandat med grönt gummi av okänd typ. I den andra 

hallen var konstgräset nyligen inlagt och innehöll granulat av återvunnet gummi. I den tredje 

och sista hallen innehöll det 10 månader gamla konstgräset granulat av termoplast. (KemI 

2006)

Mätningarna visade att det i hall ett och två förekom förhöjda halter av luftburet damm. Utan 

maximal ventilation samt vid låg utomhustemperatur överskreds riktvärdet i hall ett. Det 

luftburna dammet från de två första hallarna innehöll dessutom väsentliga mängder gummi 
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från granulaten. I hall ett bestod det luftburna dammet av 50 procent gummistoft och i hall två 

35 procent gummistoft. Innehållet i det luftburna dammet i alla tre hallarna innehöll PAH:er 

och ftalater bland flera andra föroreningar. I jämförelse med hall tre var koncentrationen av 

flyktiga organiska föroreningar högre i de två första hallarna. Dessa hallar har som tidigare 

konstaterats granulat av återvunnet gummi, varav slutsatsen kan dras att detta gummigranulat 

medför en betydande belastning på inomhusmiljön. Hänsyn bör dock tas till att fokus låg på 

att analysera de kemikalier som veterligen ingår i återvunnet gummi och inte sådana som 

förväntas avges från termoplast. I samtliga hallar förekom det dock organiska ämnen som inte 

blev identifierade i denna undersökning. Av studien konstateras att konstgräsets gummi-

granulat innebär en ökad belastning av inomhusmiljön, i synnerhet om detta består av SBR-

gummi. Resultatet från studien presenterades i rapporten Måling av luftforurensning i  

innedors kunstgresshaller. (KemI 2006)

Den slutgiltiga bedömningen från det norska Nasjonalt folkehelseinstitutt og Radium-

hospitalet presenterades år 2006 i rapporten Kunstgressbaner – vurdering av helserisiko for 

fotballspillere. Enligt den anses det inte vara hälsovådligt att vistas på konstgräs med 

gummigranulat av återvunnet gummi. Ett antal olika scenarion där hänsyn till olika aspekter 

så som kroppsvikt, typ av träning, inandningsvolymer och upptag av ämnen via lungorna 

studerades. Beräkningar gjordes för VOC, PAH, PCB, bensen, ftalater och alkylfenoler. 

Slutsatserna baserades på de resultat som framkommit i NILU:s rapport Måling av 

luftforurensning i innedors kunstgresshaller och utifrån de doser som framkom där ska det 

inte medföra någon ökad hälsorisk att vistas i hallar med konstgräs av återvunnet gummi. 

(KemI 2006)

I rapporten framkom att det finns vissa osäkerheter kring latexallergener i inomhushallar och 

huruvida dessa kan innebära en förhöjd risk att utveckla astma och luftvägsallergi. Det är 

dock viktigt att poängtera att de mätresultat som erhållits härrör från ett fåtal mätnings-

tillfällen i ett fåtal hallar. Därför är möjligheterna att göra en tillförlitlig hälsoriskbedömning 

begränsade även om resultatet indikerar att riskerna är minimala. För att kartlägga alla 

tänkbara hälsorisker behöver också andra exponeringsvägar undersökas. Gummigranulatet 

kan exempelvis komma i kontakt med huden eller bli intaget via munnen av små barn. Denna 

exponering kan möjligtvis leda till allergiska reaktioner, varför vidare forskning krävs för att 

kunna göra en komplett hälsoriskbedömning. (KemI 2006)
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År 2004 genomförde IVL Svenska miljöinstitutet en studie, Luftföroreningar i en fotbollshall  

med konstgräs, i samarbete med Södertälje kommun. Prover på inomhusluften i Västergårds 

fotbollshall togs för att uppmäta halten luftburet damm dels när personal arbetade i hallen och 

dels när idrottsaktiviteter fortgick. Samtidigt som mätningarna genomfördes analyserades en 

gummiblandning bestående av 50 procent nytillverkat EPDM-gummi och 50 procent 

fragmenterade bildäck där gummit innehöll ett mg bly/kg och ett mg bensoapyren/kg. 

Därefter gjordes antagandet att andelen bly och bensoapyren i det luftburna dammet 

motsvarade andelen i gummit. Till sist jämfördes de beräknade halterna med Arbetsmiljö-

verkets gränsvärden för yrkesmässigt arbete samt med riktvärden för utomhusluft. Resultatet 

visade på att gräns- och riktvärden inte var i närheten att överskridas, med undantag för 

bensoapyren. Halten beräknad bensoapyren (0,075 ng/m3 ) vid aktivitet i hallen underskrider 

med liten marginal målvärdet för utomhusluft år 2020 (0,1 ng/m3). Därför antogs att det finns 

risk för att halten bensoapyren kan passera riktvärdet vid vissa tillfällen. (KemI 2006)

IVL Svenska miljöinstitutet genomförde samma år en motsvarande studie i Spånga 

fotbollshall, Stockholm. Även här visade resultaten att halterna av föroreningar i samband 

med personalens arbete i hallen inte var i närheten av att överskrida Arbetsmiljöverkets 

gränsvärde. IVL ansåg dessutom att de beräknade halterna från prover som togs i hallen då 

aktivitet pågick var klart acceptabla i jämförelse med riktvärden för utomhusluft. (KemI 2006)

Även om hälsoriskerna kopplade till konstgräs är försumbara enligt nuvarande kunskap kan 

gummigranulatet medföra olägenheter. Ett exempel på detta är en miljömedicinsk bedömning 

som gjordes i Trollhättan under år 2008. Bedömningen initierades av att klagomål från 

närboende inkom till kommunen. De boende ansåg att konstgräset avgav en stark lukt av 

gummi, vilket hindrade de boende från att nyttja sin trädgård. I bedömningen som gjordes av 

en miljöinspektör och en yrkes- och miljöhygieniker i samråd med en överläkare konstateras 

att lukten var klart påtaglig vid soligt väder. (Johannesson 2008)

2.6 Miljörisker 

Miljörisker kopplade till konstgräsplaner har undersökts och bedömts av ett antal olika 

institutioner. Nedan följer en kort sammanfattning av de mest relevanta rapporterna. 

I rapporten Technical and Environmental Properties of Tyre Shreds Focusing on Ground 

Engineering Application sammanställs befintlig kunskap angående att använda återvunna 

bildäck som konstruktionsmaterial i mark. I rapporten konstateras att läckaget av de flesta 

12



miljöfarliga ämnena i fragmenterade däck, så som PAH, fenoler och zink, är lågt vid neutrala 

pH-förhållanden. Råder alkaliska förhållanden på den aktuella platsen ser dock situationen 

sämre ut och risk för läckage av zink, koppar, bly och organiska ämnen föreligger. 

Slutsatsen i rapporten är att det i dagsläget är att rekommendera en restriktion av 

gummifragment så att detta enbart används till okänsliga områden. (Edeskär 2004)

I studien Potenstielle helse- og miljöeffekter tillknyttet kunstgressystemer från Byggforsk - 

Norges Byggforskningsinstitutt, 2004, jämfördes granulat av återvunnet gummi (av två olika 

kornstorlekar), nytillverkat gummigranulat (EPDM) samt med konstgräsfiber. Syftet var att 

fastställa i vilken mån dessa produkter avger föroreningar via läckagevatten och luft till 

omgivningen. I studien fastställdes att koncentrationerna av zink och PAH i granulat av 

återvunnet gummi överstiger SFT:s ”normverdier for mest fölsom arealbruk” (normvärden för 

den känsligaste marken). Testerna konstaterade att gummigranulatet från återvunna däck 

också avger alkylerade bensener i gasform. I jämförelse innehåller nytillverkat EPDM-gummi 

lägre koncentrationer av farliga ämnen, bortsett från krom och zink. Mängden flyktiga 

organiska föroreningar som utsöndras är också den mindre. Angående konstgräsfibrerna 

konstateras att dessa avger zink men att fibrerna uppgår till så liten massandel jämfört med 

granulaten att problemen är försumbara. (KemI 2006)

I studien Miljörisikovurdering av kunstgressystemer från Norsk institutt for vannforskning 

(NIVA), 2005, beräknades kvoten PEC (predicted environmental concentration/den 

förväntade koncentrationen av ämnet i miljön)/PNEC (predicted no-effect concentration/den 

högsta koncentrationen som inte leder till effekter på miljön.). Då kvoten blir större än ett kan 

det finnas en risk för miljöstörningar. I studien antog NIVA att ytvattenavrinningen i samband 

med nederbörd utgjorde den största risken för läckage, och därmed också för miljöpåverkan. 

Då effekterna på vattenlevande organismer i vattenfas och i sediment i en liten bäck beräknats 

visades att det föreligger vissa risker. Organismerna i såväl vattenfas och i sediment 

påverkades av främst zink men även oktylfenol och PAH:er. Då den totala mängden av farliga 

ämnen som läcker ut från konstgräs är relativt begränsad blir även den eventuella effekten på 

miljön sannolikt lokal. Miljön kan dock påverkas under en längre period då ämnesläckaget 

från konstgräset kan förväntas ske under en längre period. (KemI 2006)

Uttjänta däck kan inte längre deponeras ur miljösynpunkt. Att fastställa vad som är den 

fördelaktigaste återvinningsmetoden är dock problematiskt. För att bringa klarhet i frågan 
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gjorde IVL och Svensk Däckåtervinning AB en jämförande analys mellan sex olika 

användningar av uttjänta däck. Alternativen som analyserades och presenterades i rapporten 

Comparative life cycle assessment of the utilisation of used tyres var nedanstående:   

• Förbränning vid cementframställning (ersätter kol, pet-coke och järnmalm)

• Förbränning i fjärrvärmeverk (ersätter kol och andra förnybara bränslen)

• Granulat i konstgräsplaner (ersätter nytillverkat EPDM-gummi)

• Däckklipp som slutövertäckning av deponier (ersätter singel)

• Däckklipp i bullervallar (ersätter lättklinker)

• Asfaltsframställning (ersätter singel och bitumen).

Studien genomfördes på så sätt att miljöbelastningen inom varje enskilt alternativ jämfördes 

med de alternativa material eller bränslen som finns till förfogande (står inom parantes). 

Därefter ställdes de sex olika alternativen i relation till varandra och rangordnades. Resultatet 

visade att återanvändning av däck i konstgräs medför den största miljövinsten med hänsyn till 

energianvändning och emissioner av bly, nickel, krom och kadmium. Däremot är konstgräs 

det otvivelaktigt sämsta alternativet beträffande vattenemissioner av koppar, zink, kvicksilver 

och PAH. (KemI 2006)

2.7 Rekommendationer

Nedan följer en sammanfattning av de rekommendationer som Kemikalieinspektionen 

fastslog efter sin utredning 2006. Enligt ansvarig C. Snöbohm på KemI gäller dessa 

fortfarande under 2010.

Välj inte konstgräs som innehåller särskilt farliga ämnen när nya planer ska

anläggas.

KemI anser att granulat av återvunnet gummi inte bör användas när nya konstgräsplaner ska 

anläggas eftersom Riksdagens miljömål anger att material som innehåller särskilt farliga 

ämnen inte ska användas. (KemI 2006)

Företagen har ansvaret då nya lösningar behöver utvecklas och efterfrågas.

För att minska miljö- och hälsoriskerna måste gummigranulatet bestående av återvunna däck 

ersättas med skonsammare material. För att säkerställa att levererade produkter verkligen är 

säkrare för människor och miljö måste företagen ha en god kunskap om sina produkter. Ett 

nytt material bör vara känt och hela livscykelperspektivet bör bedömas för att utröna den 

totala miljöbelastningen. (KemI 2006)
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Även kommunernas idrottsförvaltningar, privata föreningar och andra som är engagerade när 

nya planer ska anläggas bör efterfråga information om kemikalieinnehållet vid val av 

fyllnadsmaterial. Att ställa krav vid upphandling och anläggning är också viktigt för att 

minska risken för spridning av särskilt farliga ämnen i miljön. (KemI 2006)

Befintliga konstgräsplaner behöver inte tas bort.

På konstgräsplaner som redan är anlagda behöver inte gummigranulatet omedelbart bytas ut, 

även om granulatet består av gummi från återvunna däck. Anledningen till detta är att miljö- 

och hälsoriskerna i dagsläget bedöms vara små. På sikt bör dock gummigranulatet bytas ut 

mot en miljö- och hälsovänligare fyllning. Vid påfyllning samt vid slitage så som 

finfördelning och nedbrytning av granulatet bör fyllnadsmaterialet ses över. (KemI 2006) 

  
Mer kunskap behövs.

I dagsläget medför det begränsade antalet genomförda undersökningar och studier svårigheter 

vid bedömningen av miljö- och hälsoriskerna kopplade till konstgräs med återvunnet gummi. 

De stora kunskapsluckorna som finns bör minskas, vilket är upp till företagen som producerar 

och levererar konstgräs att ombesörja. Denna kunskap måste sedan spridas vidare till tillsyns-

myndigheter, kunder och övriga berörda för att få önskad effekt. 

(KemI 2006)

Efter att KemI utkommit med ovanstående rekommendationer i juni 2006 har antalet 

nyanlagda konstgräsplanerna för fotboll med granulat av återvunna däck minskat från 91 

procent till 40 procent. Alternativ som valts är andra typer av gummigranulat, plastkulor och 

sand. Faktorer som spelbarhet, miljöpåverkan och åldersbeständighet är dock inte tillräckligt 

klara vilket innebär tveksamheter vid val av alternativa material.   

(Eduards et al. 2007)

2.8 ”Farligt konstgräs ska bort - men ingen kontrollerar”

Hösten 2010 publicerades artikeln ”Farligt konstgräs ska bort - men ingen kontrollerar” i 

Dagens nyheter, DN. I artikeln redovisas resultatet efter det att DN undersökt huruvida 

anvisningarna år 2006 fått genomslag i Sveriges kommuner. Det DN konstaterat är att ingen 

egentligen vet hur anvisningarna följs, varken Fotbollsförbundet, Sveriges Kommuner och 

Landsting eller Kemikalieinspektionen är insatta i ämnet. Enligt Christina Rudin Snöbohm 

15



har KemI inte arbetat med frågan sedan 2006. På Svenska fotbollsförbundets hemsida uppger 

förbundet att de kvalitetskrav som Fifa/Uefa framtagit för konstgräs följs. Dessa kvalitetskrav 

berör dock främst fotbollstekniska egenskaper. DN:s kontakter med Stockholms stad visar att 

kommunen sedan 2007 inte längre använder sig av gummigranulat från uttjänta däck. År 2012 

kommer även arbetet med att ersätta befintliga planer med det aktuella granulatet att påbörjas. 

(Dagens nyheter 2010)
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3. Resultat

I tabell 1, nästa sida, följer en sammanställning av nuläget i Västerås stad angående 

konstgräsplaner. Tabellen är en sammanställning av information från Jens Persson från 

Västerås stads förvaltning för Teknik & idrott. Utöver de konstgräsplaner som presenteras i 

tabellen nedan finns 2 planer med konstgräs på Rocklunda, Swedbank Park och Fotbolls-

hallen, men dessa sköts inte av kommunen. I bilaga 1 finns karta med konstgräsplanerna 

utmärkta.
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Tabell 1. Konstgräsplaner i Västerås.
Ringvallens IP 
7+11 mannaplan
(2004) 

Hamre IP
(2007) 

Råby IP
(2003) 

Wenströmska IP 
och S:t Ilian
(2008) 

1. Finns det någon 
sammanställning 
över befintliga 
konstgräsplaner i 
Västerås samt vad 
de i så fall består 
av?

SBR SBR SBR SBR

2. Ställs det några 
krav på ex. typ av 
granulat, 
redovisning av 
kemikalieinnehåll 
eller liknande vid 
upphandling?

Så här står det 
formulerat i 
beställningen: 
"Konstgräs och 
fyllning skall  
uppfylla de krav 
och tester, som 
ställs av Svenska 
Fotbollsförbunde
t 2004, för att  
vara 
bidragsberättigt  
från förbundets  
anläggningsfond,  
dvs. uppfylla  
krav för 
breddfotboll.”

Så här står det 
formulerat i 
beställningen: 
”Ingående material  
får ej innehålla  
otillåtna  
substanser/kemikalier  
och skall uppfylla  
Svenska 
Fotbollsförbundet  
testkrav.”
Ytskiktet i konstgräs 
samt 
gummigranulatet får 
inte innehålla: 
*Cancerframkallande
, mutagena eller  
reproduktionsstörand
e (CMR) 
*Persistenta,  
bioackumulerande 
och toxiska (PBT) 
*Kraftigt  
allergiframkallande 
*Hormonstörande

Hittar inget krav 
från 
upphandlingen, 
men det står så 
här i info 
materialet från 
leverantören:
”Gummigranulate
t är en återvunnen 
produkt från 
kasserade bildäck.  
Tester på 
lakbarhet av 
miljöfarliga  
ämnen har utförts  
vid Luleås 
Tekniska 
Universitet.  
Testerna visar  
mätbara värden 
av tungmetallerna 
Cu, Zn, Fe och 
Mn. Halterna 
förhåller sig under 
de gränsvärden 
Naturvårdsverket  
ställer för känslig 
markanvändning 
(KM). Eftersom 
gummigranulatet  
är en återvunnen 
produkt från 
kasserade bildäck  
från olika  
däcksfabrikat, är  
det svårt att exakt  
säkerhetsställa  
innehållet.”

Så här står det 
formulerat i 
beställningen: 
”Ingående material  
får ej innehålla  
otillåtna  
substanser/kemikalie
r och skall uppfylla  
Svenska 
Fotbollsförbundet  
testkrav.” 

”Vidare skall  
materialet vara 
tillverkat för 
idrottsliga ändamål 
och uppfylla de 
humantoxikologiska  
kraven enligt  
Naturvårdsverkets  
rapport 4638, bilaga 
2, vad avser metaller  
och PAH.”
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3 Vet du vad de 
olika 
konstgräsplanerna 
fylls på med för 
granulat?

SBR SBR SBR SBR

4 Vidtas det några 
skyddsåtgärder för 
att minska 
eventuell risk för 
spridning till 
vattendrag och 
dylikt vid 
anläggande av 
kostgräsplaner?

Vet ej Vet ej Vet ej Vet ej

5 Har ni något 
provtagnings-/kont
rollprogram för ev. 
spridning till 
vatten på de 
befintliga 
konstgräsplanerna?

Inte som jag vet Inte som jag vet Inte som jag vet Inte som jag vet

Enligt information från Svensk fotboll består underlaget i fotbollshallen, Rocklunda, av 

EPDM-granulat. (Svensk fotboll 2011)
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4. Diskussion och slutsatser

Något som tydligt framgick i mina kontakter med kommuner och producenter var att miljö- 

och hälsorisker kopplade till konstgräsplaner i dagsläget inte är en prioriterad fråga. Detta 

tydliggjordes av Dagens nyheter i artikeln Farligt konsträs – men ingen kontrollerar. På en 

mer central nivå finns det i dagsläget ingen organisation eller myndighet som arbetar med 

frågan på något vis. På en mer decentraliserad nivå skiljer det säkerligen mellan olika 

kommuner. Tyvärr visade det sig att intresset för frågan var svagt när jag tog kontakt med 

dem.  Ingen av de kommunerna jag kontaktade valde att besvara mina frågor trots flera 

påminnelser. En kommun uppgav dock att det berodde på att de inte arbetade med frågan alls. 

Inte heller någon av de kontaktade producenterna ville svara på mina frågor. 

Enligt DN:s artikel är det också så att de kvalitetskrav som framarbetas främst handlar om 

gräsets spelegenskaper. Detta tolkar jag som att behovet av bra idrottsanläggningar har fått 

träda före miljö- och hälsohänsynen (försiktighetsprincipen). Detta faktum innebär många 

fördelar för fotbollsintresserade på alla nivåer, och med förbättringar av skyddsåtgärder 

behöver inte nödvändigtvis det ena utesluta det andra. Val av produkter, lokalisering, skötsel 

etc. kan förhoppningsvis förena de två aspekterna så långt som det är möjligt. I dagsläget ser 

det inte ut som att konstgräsplaner kommer att sluta anläggas, därav är det nog bättre att rikta 

insatserna på förebyggande åtgärder, tillsyn, information och förbättringar av produkten och 

dess livslängd istället för förbud. Skyddsåtgärder kopplade till konstgräs är få i dagsläget. Att 

begränsa användning av gummigranulat från återvunna däck till områden som är mindre 

känsliga är dock att rekommendera. För att lokalisera mindre känsliga områden är lokala 

markförhållanden och typ av dränering viktiga aspekter. Eftersom lokala förhållanden och val 

av ifyllnadsmaterialets sammansättning, dess kornstorlek och ålder är avgörande är det enbart 

möjligt att göra en relevant miljöriskbedömning i det enskilda fallet. För Västerås miljö- och 

hälsoskyddsarbete kopplat till konstgräsplaner innebär detta att en vidare utredning av 

markförhållanden krävs för att kunna göra en relevant bedömning av nuläget och behovet av 

eventuella åtgärder. 

En aspekt att ha i åtanke vid placering av konstgräsplaner är att gummigranulatet kan avge 

lukt. Därför kan det vara lämpligt att överväga skyddsavstånd till bostäder. I det tidigare 

beskrivna fallet i Trollhättan var avståndet från konstgräsplan till bostadshus enbart 40 meter, 

så ett skyddsavstånd behöver inte innebära allt för långtgående skyddsmarginaler. 
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Även om det kontinuerligt bedrivs forskning för att minska innehållet av farliga ämnen i däck 

kommer det att ta lång tid innan dessa helt försvunnit. Regleringen av PAH enligt EU:s 

begränsningsdirektiv är ett steg i rätt riktning vilket innebär att innehållet av PAH:er 

successivt kommer att minska. Däck innehållande farliga ämnen kommer dock att finnas kvar 

en längre tid på marknaden efter att ämnena förbjudits vid nyproduktion av däck. Dessa 

kasserade däck kan komma att användas till konstgräs om detta inte förbjuds. I dagsläget finns 

det dock inte tillräckliga belägg för ett förbud varför jag anser att vidare forskning hade varit 

fördelaktig.

En stor del av problematiken kring detta ämne är att strävan efter att återanvända uttjänta 

material kommer i konflikt med miljömål som anger att varor innehållande farliga ämnen ska 

hanteras på ett sådant sätt att dessa ämnen inte läcker ut i miljön. Resurshushållning är en 

viktig grundprincip för en hållbar utveckling, och materialåtervinning är i linje med denna 

strävan. 
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Bilaga 1
Nuvarande konstgräsplaner i Västerås:
1. Ringvallens IP 7+11 mannaplan
2. Swedbank Park och Fotbollshallen
3. Wenströmska IP och S:t Ilian
4. Hamre IP
5. Råby IP
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