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Sammanfattning

Konstgräsplaner avsedda för fotboll har sedan sekelskiftet sett en kraftig utveckling till antalet,
och i Sverige estimeras att 100 nya konstgräsplaner anläggs varje år. Anledningen till utvecklingen
är huvudsakligen den användningsgrad som möjliggörs i jämförelse med naturgräsplaner. Även om
forskningen kring konstgräsets miljöpåverkan är begränsad så indikerar den forskning som finns att
det granulerade gummit som används som fyllnadsmaterial bör fasas ut eftersom att det, förutom
att innehålla toxiska ämnen, dessutom utgör en omfattande utsläppskälla av mikroplaster. I takt
med att problemen med gummigranulat får utökad medial uppmärksamhet ökar även intresset bland
aktörer att ersätta befintliga planer, och i sin tur bland företag att vara först med en lösning. I det
här arbetet undersöks miljövänliga material som kan ersätta gummit utan att för den delen även-
tyra spelkvalitén och ruinera investeraren. Med grund i tidigare studier, informationsinsamling från
leverantörer av konstgräslösningar och kemisk analys så har nio olika fyllnadsmaterial undersökts, in-
klusive gummigranulatet EPDM för jämförelse. Dessa har bedömts utifrån framtagna kriterier såsom
spelbarhet, säsongslängd och risk för utsläpp av mikroplaster. Utifrån resultatet av detta konstate-
ras att det redan finns (åtminstone) tre material som, efter översiktlig granskning, bedöms uppfylla
både miljö- och spelkrav till en rimlig kostnad. Dessa är kokosfibrer (produktnamn Geofill) från
amerikanska tillverkaren Shawsport och akrylbelagt kisel (produktnamn Envirofill), och granulerat
valnötsskal (produktnamn Safeshell) från amerikanska tillverkaren US Greentech. En nödvändig upp-
följning av detta arbete skulle kunna bestå i mer ingående och resurskrävande undersökningar av
dessa och liknande material där det saknas tillräcklig information. Förhoppningsvis kan resultaten
från denna rapport bidra till den pågående omställningen från gummigranulat som fyllnadsmaterial
i konstgräsplaner till mer miljövänliga alternativ.
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2 Inledning
Fördelarna med konstgräsplaner som alternativ till traditionella gräsplaner för bruk i sportsammanhang
är påtagliga. Spelsäsongen kan förlängas, antalet möjliga speltimmar ökar och kvaliteten bevaras enklare
(Lundqvist, 2017). Det är därför inte svårt att se varför antalet konstgräsplaner avsedda för fotboll och
annat bruk kraftigt har ökat till antalet under de senaste åren, utan tecken på att sakta ned (Magnusson
K, et al., 2015). I takt med konstgräsplanernas framväxt har dock vissa frågor väckts kring olika hälso-
och miljörisker, som först nu på senare tid har börjat nå allmänheten. I Sverige har frågan om konst-
gräsplaners hälso- och miljöeffekter skapat opinion. I synnerhet har Svenska Miljöinstitutets slutsats att
konstgräsplaner är Sveriges näst största källa till utsläpp av mikroplaster, skapat en oro kring det utbred-
da användandet av gummibaserat fyllnadsmaterial i tredje generationens konstgräsplaner (Magnusson
K. et al., 2015).

Granulatet, vars syfte är att förse planen med önskvärda spelegenskaper lika de som erbjuds av en natur-
lig gräsplan, är vanligen gjort av återvunna bildäck eller industritillverkat gummi (Magnusson S., 2015).
Vid anläggning krävs upp mot 50 ton granulat för en 11-manna plan (Benker, 2017) och utöver anlägg-
ningsmaterialet krävs kontinuerlig påfyllnad av flera ton fyllnadsmaterial per år, detta för att planen
ska bevara goda spelegenskaper (Nystedt, 2016). Det är just denna aspekt av konstgräsplanerna som nu
är ifrågasatt. Hur mycket granulat som försvinner, vart det tar vägen och vilken påverkan det har på
miljön, är alla frågor som i dagsläget inte kan besvaras med god säkerhet eller precision.

Denna studies mål är därför att jämföra alternativa fyllnadsmaterial för konstgräsplaner som redan
är etablerade på marknaden och vars egenskaper är sådana att problematiken med gummigranulatet
kringgås. Jämförelsemetoden som används är skapad för att ge ett brett jämförelseunderlag som ska
kunna användas vid beslutsfattning. Huvudsakligen består jämförelsen av ett antal specifika kriterier som
var och en faller under en av tre kategorier; miljömässig hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och spelbarhet.
Spelbarhet avser här hur väl ett material lämpar sig för fotbollsspel, där internationella fotbollsförbundet
FIFA:s kriterier för kvalitetsmärkning har använts som referenspunkt.

3 Bakgrund

3.1 Konstgräsets historia, utveckling och fördelar
Konstgräset är från början en innovation från 1950-talets USA, som infördes med målet att utöka möjlig-
heten till rekreationsyta för unga människor i urbana miljöer. Många år senare har konstgräsplanen blivit
standard i diverse sportsammanhang och utvecklingen av konstgräsplaner som strävar efter att efterlikna
naturgräsplaner har sedan början av 2000-talet sett en stor expansion inom fotbollsvärlden (Synthetic
Grass Warehouse, 2013). Till skillnad från naturgräs påverkas inte konstgräs i lika stor utsträckning av
klimatet, vilket på många platser genererat en längre fotbollssäsong. Med uppvärmning möjliggörs till
och med spel året runt. Dessutom är konstgräset många gånger tåligare än naturgräset, vilket ökar den
möjliga nyttjandegraden avsevärt och gör konstgräsplaner yteffektiva (Liljenberg, 2017. Lundqvist, 2017).

Dagens konstgräsplaner är väldigt annorlunda från dem som utvecklades på 50- eller 60-talet. Det som
tidigare var nylongräs, har nu blivit tredje generationens konstgräs med grässtrån av polyeten och fyl-
landsmaterial av gummigranulat (Synthetic Grass Warehouse, 2013).
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3.2 Anläggning av konstgräsplaner
3.2.1 Geoteknisk undersökning

Första steget i byggnationen av en konstgräsplan, är att genomföra en geoteknisk undersökning av jorden
där planen är tänkt att anläggas. Den geotekniska undersökningen syftar till att undersöka underlaget
till planen och se till att skapa förutsättningar för att planen ska hålla sig i många år. Detta görs bl.
a. genom att jordmånen undersöks och att förekomst av berg och sten i marken utreds. Eftersom att
planen också behöver hålla sig jämn under många år, undersöks tjälfarligheten och bärigheten i marken.
Detta för att förebygga tjälskador eller att marken sjunker ihop när den utsätts för tunga maskiner.
För att kunna förebygga risken för översvämningar, undersöks också markens infiltrationskapacitet samt
grundvattendjup (Svenska fotbollsförbundet, 2015).

3.2.2 Markarbete och avrinning

För att undvika sättningar och tjälskador i jorden krävs att underbyggnaden, grundarbetet, utförs på ett
korrekt sätt för den aktuella platsen. Markbyggnationen består främst av tre lager. Det första är förstärk-
ningslagret. Det består av krossmaterial och utförs med hänsyn till platsens befintliga förutsättningar vad
gäller köldmängd, tjälfarlighet och belastning. Det andra lagret är ett bärlager som består av bergkross.
Det tredje och sista lagret är ett dräneringslager, detta tjänar också som ett underlag för konstgräset och
utförs med grus. I dräneringslagret är det också viktigt att kraven på vattengenomsläppligheten möts
gällande kornstorlek och materialsammansättning, dessutom behöver materialet ha lämplig bärighet för
att förhindra sättningar i planen. Vid behov anläggs också ett avjämningslager för att erhålla en jämn
yta. Alla dessa lager dimensioneras med avseende på kunskaperna från den geotekniska undersökningen
(Svensk byggtjänst, 2014).

För att undvika vattenansamlingar på planen väljs en höjdsättning enligt figur 1. Utifrån höjdsättningen
avgörs placeringen av rännor och brunnar där vattnet tas upp. Dagvattenledningar anläggs vid planen
vilket leder yt- och dräneringsvattnet till det kommunala dagvattennätet. Om den geotekniska undersök-
ningen visat på mycket god infiltrationsförmåga i marken, är det dock fördelaktigt att leda vattnet genom
jorden. Ofta läggs en kant av asfalt runt fotbollsplanen för att fungera som en barriär för fyllnadsmateri-
alet i konstgräset. För att undvika att granulat transporteras ner i dränerings- och dagvattenledningarna,
kan en brunn med granulatfälla installeras (Svenska fotbollsförbundet, 2015).

Figur 1: Alternativa höjdsättningar som avgör hur vatten rinner av en plan. Bild av Oscar Lidbeck.

Runt planen installeras ofta ett bevattningssystem, bevattningens huvudsyften är att svalka planen och
att minska friktionen. Under varma dagar med hög solinstrålning absorberar planen och det mörka
granulatet mycket värme, vilket kan leda till minskad komfort för spelarna (Jim, 2017). Planerna vattnas
också för att minska friktionen mellan spelare och konstgräs, detta för att undvika brännskador vid
glidtacklingar samt för att öka bolltempot (Svenska fotbollsförbundet, u.å.).
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3.2.3 Installation av konstgräs

Efter att markarbetet är klart installeras ett sviktlager i form av en sviktpad som ligger under själva
konstgräset. Sviktpad tillämpas idag i stor utsträckning då det genererar sviktegenskaper i planen som
i sin tur bidrar till att en mindre mängd fyllnadsmaterial krävs. Det finns flera olika typer av sviktpads
och typen väljs beroende på valt system. Det finns både sviktpads som absorberar vatten och som inte
gör det. Sviktpads kan vara tillverkade av bland annat SBR-gummi och polypropylen (Svenska fotbolls-
förbundet, 2015). Själva konstgräset installeras sedan ovanpå sviktpaden.

Konstgräset består av fibrer som motsvarar grässtrån, dessa är oftast gjorda av polyeten men det finns
även exemplar av polypropylen. Fibrerna är sydda, vävda eller fästa på en fiberduk av latex eller back-
ning. Materialet som fibrerna är tillverkade av har olika egenskaper såsom mjukhet och köldtålighet,
och det förekommer även ibland att fibrer blandas i samma plan. Vilken sammansättning, tjocklek och
typ av fibrer som används påverkar planens egenskaper och livslängd. För att få en spelbar plan tillförs
fyllnadsmaterial i planen. I botten läggs kvartssand, alternativt flodsand, för att konstgräset ska hållas
på plats. Sandlagrets tjocklek varierar mellan olika konstgräsplaner och i vissa planer används det inte
alls. Ovanpå läggs fyllnadsmaterial som idag ofta består av gummigranulat. Idag används främst tre
olika gummigranulat: SBR, EPDM och TPE. (Svenska fotbollsförbundet, 2015). Ett exempel på hur en
genomskärning av en typisk konstgräsplan skulle kunna se ut syns i figur 2.

Figur 2: Uppbyggnaden av en konstgräsplan (OBS ej skalenlig). Bild av Oscar Lidbeck.

3.2.4 Ekonomiska aspekter av konst- och naturgräsplaner

Anläggningskostnaderna för naturgräs och konstgräs skiljer sig inte nödvändigtvis i någon större ut-
sträckning, förutom att det möjligtvis kan vara kostsamt att anlägga konstgräsplaner på grund av högre
krav på överbyggnad samt toppskikt. För en 11-manna konstgräsplan beräknas kostnaden, exklusive
toppskikt och dränering, att ligga inom intervallet 3,4–5,8 miljoner kronor medan kostnaden för en lika
stor naturgräsplan beräknas ligga mellan 3,7–5,3 miljoner kronor. Osäkerheten i kostnaderna beror till
stor del av vilken kvalitet som skall uppnås vid anläggningen, så med grund i dessa resultat tycks skill-
naderna i kostnad för anläggning inte bero i någon större omfattning av ifall det är en konstgräsplan
eller naturgräsplan (Månsson, 2010).

Kostnaderna för respektive plan kan dock väsentligt skilja sig åt vad gäller underhållet. För natur-
gräs grundar sig underhållet i klippning, gödsling och bevattning av gräset. Kostnaderna för underhåll
är ca 300 000 kr/år, kostnaden kan dock variera mycket beroende på i vilken omfattning underhållet
bedrivs. Enligt samma undersökning kan dock även underhållskostnaderna för konstgräsplaner uppgå
till höga siffror. Dessutom kan inköp av underhållsmaskiner för konstgräs vara mer kostsamt än inköp
av detsamma för naturgräs (Månsson, 2010). Trots högre totalkostnad på både kort och lång sikt för
konstgräsplaner, måste dock kostnaden per speltimme på respektive underlag tas hänsyn till. T.ex. ap-
proximeras speltiden på en naturgräsplan till runt 300 timmar/år, medan speltiden på en konstgräsplan
approximeras till ca 1500 timmar/år i en småstad med låg belägringsgrad, en storstad med hög beläg-
ringsgrad räknas spelas på 2500-3000 timmar/år (Lundqvist 2017). På platser där säsongslängden m. a.
p. klimatet är obegränsad, kan detta motivera ett högre totalpris för konstgräs än för naturgräs.
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I nordiskt klimat påverkas dock säsongslängden för både naturgräs- och konstgräsplaner. Temperatu-
ren i marken under vintermånaderna är nämligen avgörande för säsongslängden på alla befintliga typer
av fotbollsplaner, och inte bara för naturgräs. Vid temperaturer av 0 ◦C och lägre, så fryser vattnet
som binds i planen och ger upphov till tjäle. En konstgräsplan med tjäle är ospelbar på grund av att
marken är för hård och förlorar viktiga spelegenskaper, framförallt ökar skaderisken avsevärt. Ifall max-
imal säsongslängd ska uppnås på en konstgräsplan, är det relevant att titta på omfattningen av den
uppvärmning som krävs för att uppnå dessa speltimmar och vilka kostnader det kan medföra. T.ex. har
uppvärmningskostnaderna i en undersökning uppmätts till ca 800 000 kr/år för en konstgräsplan i Upp-
sala (Ericsson et al, 2016). För konstgräsplaner där uppvärmning av olika skäl ämnar undvikas, kan det
istället vara relevant att undersöka säsongslängden med grund i klimatdata, t.ex. för marktemperatur
och vattenbalans, som kan ge en uppfattning om hur länge det är tjäle i marken. Totalt sett är det
viktigt att poängtera att slittåligheten hos konstgräs jämfört med naturgräs medför avsevärt många fler
speltimmar per år oavsett klimat.

3.3 Underhåll och krav på konstgräsplaner
3.3.1 Underhåll

Konstgräsplaner kräver regelbundet underhåll. Underhållet innefattar påfyllning av fyllnadsmaterial,
bevattning, rengöring, reparationer, målning av tillfälliga linjer och bortförsel av organiskt material
(Månsson, 2010). Rekommendationen är att borsta planen varje vecka för att fyllnadsmaterialet ska förbli
jämnt fördelat. Om oönskade material såsom organiskt material tillförs planen behöver den rengöras. Det
finns maskiner som suger upp det organiska materialet och granulatet för att sedan separera dessa och
återföra granulatet till planen. Anledningen till att organiskt material är oönskat är på grund av att det
kan förmultna och därmed bidra till tillväxt av gräs, mossa och alger i planen. Ett annat underhållsarbete
som behöver utföras är luftning. Då planen beträds av spelare packas granulatet och sanden, hur mycket
planen används avgör hur ofta luftning behöver ske. Att granulat försvinner från planerna är ett problem
som åtgärdas genom att nytt granulat fylls på (Svenska fotbollsförbundet, u.å. a).

3.3.2 Kvalitetkontroll

För att säkerställa att konstgräsplaner har lika bra spelegenskaper som professionella naturgräsplaner,
har världens största fotbollsförbund, Fédération Internationale de Football Association (FIFA) utvecklat
sin egen kravprofil. Planer som uppfyller dessa krav certifieras med kvalitetsmärkningen FIFA QUALITY
alternativt den ännu mer kravfyllda FIFA QUALITY PRO (FIFA, 2015). Det är utefter FIFA:s krav
och certifieringsprocess som konstgräsplaners spelbarhet mäts i Sverige. Det finns två olika nivåer av
spelbarhet i Sverige: breddfotboll och elitfotboll. De flesta planer i Sverige är certifierade för breddfotboll
och då enligt ett svenskt certifikat som är en översättning av det nordiska certifikatet för breddfotboll.
För elitfotboll följs FIFA:s testkriterier för FIFA 2 STAR (numera uppdaterat till FIFA QUALITY PRO,
red. anm.) (Svenska fotbollsförbundet, u.å. b).

Certifieringsprocessen för konstgräsplaner som FIFA tagit fram är en fyrstegsprocess som består av föl-
jande delar: laborationskontroll, installation, fältkontroll och godkännande/kvalitetsstämpling. För att
bibehålla en kvalitetsmärkning krävs dessutom att fältkontroll repeteras och godkänns med tre respektive
ett års intervall för FIFA QUALITY och FIFA QUALITY PRO (FIFA, 2015). För att kunna konstruera
en konstgräsplan som håller måttet för fotboll på en internationell nivå, krävs att samtliga tester som
ingår i certifieringsprocessens fyra delar genomförs som beskrivet i Handbook of Test Methods (FIFA,
2015a) och att resultaten faller inom de intervall som finns specificerade i Handbook of Requirements
(FIFA, 2015b).
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3.4 Miljöpåverkan till följd av läckage av gummigranulat från konstgräspla-
ner

3.4.1 Gummigranulat som mikroplaster och dess miljöpåverkan

Dagens plaster är väldigt svårnedbrytbara, en vanlig PET-flaska tar till exempel ca 450 år för naturen
att bryta ned (Länsstyrelsen Skåne, 2013). Ett problem som länge uppmärksammats är spridningen av
plast i naturen. På senare tid har detta också riktat sig mot mikroplaster som sprids till följd av att plast
släpps ut i naturen. Mikroplaster har i studier visats ha en mängd olika negativa effekter på både flora
och fauna (Magnusson K. et al., 2016).

Mikroplaster definieras som plastpartiklar mellan 1 mm till 5 mm i diameter. Dessa kan sedan delas
in i primära samt sekundära mikroplaster utifrån dess ursprung. Primära mikroplaster är sådana som
medvetet producerats i liten storlek, exempelvis de som återfinns i kosmetika eller de gummigranulat
som oftast används som fyllnadsmaterial i konstgräsplaner idag. Sekundära plaster bildas via olika sorters
fragmentering av större plastpartiklar. Här kan nämnas slitage från bildäck som artificiell fragmentering.
Den naturliga fragmenteringen av mikroplaster utgörs främst av UV-strålning som också gynnar den
mekaniska nedbrytningen i form av t. ex. vågor och vind (Magnusson K. et al., 2016).

För att ha möjlighet att minska tillförseln av mikroplaster till havet, utförde en forskargrupp på uppdrag
av IVL Svenska Miljöinstitutet år 2016 en sammanställning där de redovisade de största utsläppskällorna
i Sverige. Konstgräsplaner kom då på en andra plats med utsläpp av 2300–3900 ton mikroplaster årligen
i form av dess gummigranulat (Magnusson K. et al., 2016). Kvantifieringen av spridningen är inte helt
pålitlig och det kvarstår att utreda detta mer ingående. Det är dock rimligt att utgå ifrån att en väsentlig
mängd av det granulat som försvinner från konstgräsplaner med största sannolikhet hamnar i naturen
och i en mängd olika ekosystem.

Även om det kvarstår många frågetecken kring mikroplasters miljöpåverkan, har vissa saker redan på-
visats. Mikroplaster kan lätt ses som föda av vattenlevande organismer och sedan bioackumuleras i nä-
ringskedjan. Som exempel kan gummigranulat i dess ursprungliga storlek misstas som föda av fåglar och
fiskar. Efter successiv nedbrytning, kan det tas upp av allt mindre organismer och intas av zooplankton
som förväxlar plasten med växtplankton. Resultatet blir att ackumulation sker i alla steg i näringskedjan
(Cole et al., 2011). Redan i en rapport från 2003 konstateras att det förekommer en tydlig bioacku-
mulation av mikroplaster i näringskedjan. I detta fall undersöktes ursprunget till de mikroplaster som
hittats i pälssälar och slutsatsen var att de härstammade från den fisk som utgjorde dess föda (Burton
& Eriksson, 2003). Farhågor som då väcks är om bioackumulationen leder tillbaka till oss människor
via förtäring av organismer som innehåller mikroplaster. Flera studier har visat att kommersiella arter
av räkor och musslor har ackumulerat mikroplaster (Devriese et al., 2015, Romeo et al, 2015). Anna
Kärrman et al (2016) har sammanställt effekterna av mikroplaster i naturen. Där framgår av studier att
mikroplaster inte bara ackumuleras på grund av att det misstas som föda, utan det har även observerats
att mikroplaster fastnat i gälarna på strandkrabbor. Musslor, som nämndes tidigare, kan via dess filtra-
tion av vattnet få i sig mikroplaster.

Potentiella effekter av denna bioackumulering är fortfarande relativt outforskade. Den har dock visat
sig kunna ge inflammationer och i vissa fall även orsaka kvävning vid intag. Går man in på mer specifika
organismer kan effekterna variera (Kärrman et al, 2016). Ytterligare ett problem med mikroplaster är
att miljöskadliga kemikalier som redan finns i naturen kan binda till plasternas partikelyta och på så
sätt ackumuleras i organismer (Cole et al, 2011). Fortfarande finns det som nämnts många effekter av
mikroplaster som ännu ej är studerade i någon högre grad.
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3.4.2 Förluster av fyllnadsmaterial från konstgräsplaner

Ett av de miljöproblem som identifierats med konstgräsplaner är spridningen av mikroplaster i form av
de gummigranulat som används som fyllnadsmaterial. De typer av gummi som används främst är SBR
(återvunna bil- och maskindäck), TPE (nytillverkad termoplast) och EPDM (nytillverkad vulkaniserat
industrigummi) vilka i granulär form antas ha samma materialegenskaper, om än olika sammansättning,
vilket medför att de även antas spridas på samma sätt och i samma omfattning. Av dessa är SBR det
som i högst grad används vid anläggning av fotbollsplaner i Sverige (Magnusson S., 2015).

En metod för att mäta förluster av granulat har varit att titta på underhållsprocessen. Det är upp-
skattat att mängden påfyllnad motsvarar den mängd gummi som försvinner från konstgräsplaner via
framförallt dränering och dagvatten, men även via plogning samt spelarnas kläder och utrustning (Mag-
nusson K. et al., 2015). För fotbollsplaner avsedda för spel i 11-manna lag är rekommendationen att
konstgräsplaner bör påfyllas med ca 3-5 ton/år. Mängden påfyllnad varierar dock med underhållsruti-
ner, väder och användningsgrad (Wallberg et al., 2016).

Ett av de mer konkreta försöken till att kartlägga flödet av granulat från en fotbollsplan med konst-
gräs till dess omgivning, är flödesmodellen från Swecos rapport från 2016 (Wallberg et al., 2016). Där
har data från fyra konstgräsplaner ägda av Älvsjö fotbollsklubb i Stockholm sammanställts. I modellen
ingår tre stycken 7-mannaplaner och en 11-mannaplan. Antaganden i modellen är baserade på de rutiner
angivna av personal från Älvsjö fotbollsklubb. Kortfattat för de största flödena är antagandena följande:
Planer används 40 veckor/år, klubben har 1300 aktiva spelare som spelar i snitt tre ggr/vecka, plogning
sker 10 ggr/år varav en tredjedel som försvinner återförs till plan och resterande mängd omhändertas som
avfall. Totalt har 200-240 ton granulat använts vid anläggning och 6-10 ton fylls på per år för alla planer.
En sammanfattning av resultaten från flödesmodellen finns i tabell 1. I tabellen avser primära flöden
direkt orsak till bortfall från planen och sekundära flöden slutdestination för primära flöden (Wallberg
et al., 2016).

Tabell 1: Tabell för bortfall av gummigranulat med data från den flödesmodell som ingår i Swecos rapport
(Wallberg et. al, 2016), för konstgräsplaner baserat på fyra konstgräsplaner ägda av Älvsjö fotbollsklubb.

Primära flöden Mängd/år (ton) Sekundära flöden Mängd/år (ton)
Omklädningsrum 0,050 Avlopp och reningsverk 0,75
Hem till spelarna 1,5 Avfall 0,050+0,75+0,85= 1,65
Plogning 0,7-1 (netto) Dagvatten 2-4
Övrigt bortfall
(avrinning och blåst) 3-7 Omgivande natur 1-3

Flödesmodellens uppskattningar anses som grova då noggranna mätningar saknas, men trots detta ger
modellen en överblick som kan vara användbar. Modellen visar på att det ännu är okänt exakt hur mycket
av det bortfallna granulatet som försvinner till dagvattensystem och omgivande natur. Detta bortfall an-
tas variera beroende på väderförhållanden och vilket sorts dagvattensystem som omger konstgräsplanen.
Det uppskattas att ca 1–2 ton granulat per plan och år försvinner ut i miljön från konstgräsplanerna i
Älvsjö. Uppskalat till en nationell nivå motsvarar detta 600–1300 ton granulat/år från svenska konst-
gräsplaner (Wallberg et al, 2016).

Ett motsvarande försök till att uppskatta granulatförluster från svenska fotbollsplaner gjordes i en rap-
port av IVL (Magnusson K. et al, 2015), där de kom fram till att en totalmängd på 2300–3900 ton
försvinner per år i Sverige. Resultaten från rapporterna är dock inte direkt jämförbara då det ena avser
flöde till dagvatten och natur och det andra är en totalmängd för bortfallet. Utifrån Swecos flödesmodell
(se tabell 1) kommer ca 67 % av det totalt försvunna granulatet hamna i dagvatten/natur. Räknat med
samma andel och justerat för det varierande antalet konstgräsplaner som antagits i beräkningarna, blir
resultatet från IVL:s rapport grovt avrundat 1400–2400 ton granulat/år till dagvatten och natur från
svenska konstgräsfotbollsplaner. Osäkerheten i denna undersökning kan antas vara större eftersom det är
rent teoretiska beräkningar baserade på rekommenderad påfyllnad av granulat. Variationerna i spridning
kan även härledas till storleken på själva granulatet, då mindre granulat antas försvinna lättare med

9



vind och avrinning (Wallberg et al, 2016). I en dansk rapport förklaras att storleken på gummigranu-
laten skiftar mellan 0,7 - 3 mm och även de gör antagandet att ett mindre substrat har lättare att via
dränering och ytavrinning läcka ut i närmiljön (Lassen et al, 2015).

Kompaktering anges som en möjlig felkälla i beräkningarna och mängden utsläpp antas därför vara
mindre i verkligheten. Hur mycket kompaktering påverkar resultatet av utsläpp till dagvatten/natur är
ej dokumenterat. Kunskapsluckor som identifierats i området gäller främst hur mycket granulat som
hamnar i dagvattensystem, samt data från andra typer av konstgräsplaner än fotbollsplaner (Magnusson
K. et al., 2015).

I ett ytterligare försök att mäta mängden av försvunnet gummigranulat, mättes mängden gummigranulat
som fastnat i dagvattenbrunnar kring ett antal konstgräsplaner. Granulat upptäcktes i samtliga brunnar,
däremot ifrågasätts tidigare nämnda utsläppssiffror kraftigt. Istället lyfts att migration av granulat kan
ha skett på annat sätt än via dräneringssystem som omger planen (Widström 2017). Det går trots detta
inte att dra några klara slutsatser om migrationen av granulat. Faktum kvarstår att mängden granulat
som migrerat via dräneringssystem inte är kvantifierat. Att dagvattenbrunnar kring fotbollsplaner ej var
helt fyllda av granulat, betyder inte att stora mängder inte har transporterats med dagvattensystemet.
Dränering sker inte heller enbart via brunnar på sidan av fotbollsplanerna utan via dräneringssystem
direkt under konstgräsmattan, detta flöde bedöms dock som litet, även om det exakta antalet partiklar
ej undersökts (Magnusson S., 2017).

3.4.3 Toxiska ämnen i gummigranulat

De litterära källor som använts i undersökningen av toxiska ämnen i gummigranulat är publicerade efter
Kemikalieinspektionens rekommendation gällande material i konstgräsplaner år 2006, och de vetenskap-
liga mätundersökningar som används är publicerade efter regeringens reglering av högaromatiska oljor
(HA-oljor) som trädde i kraft 2010. Samtidigt tas då hänsyn till att sammansättningen av däck, vilket
fyllnadsmaterialet SBR består av, har ändrats över tid (Kemikalieinspektionen, 2006). De olika tillsat-
serna i gummimaterialen och mängderna av dessa under tillverkningen spelar stor roll för hur toxisk en
polymer är. Toxiciteten påverkas också av i vilken takt dessa ämnen läcker ur materialet. Också yttre
faktorer såsom temperatur och pH spelar roll för toxiciteten (Horowitz et al, 2000).

De fyllnadsmaterial vars sammansättning och miljöpåverkan behandlas här är: SBR (Styren Butadien
Rubber), EPDM (Ethylene Propylene Diene M-class rubber), R-EPDM (återanvänt EPDM) och TPE
(Termoplastisk Elastomer). I en rapport från 2015 konstateras att informationen om exakt sammansätt-
ning inte tydligt och tillgängligt uppges av producenterna, samt att det inte utförts toxikologiska tester
av materialen i någon större omfattning (Magnusson S., 2015)

Den typen av granulat som produceras av uttjänta gummidäck benämns SBR. Vid produktion av SBR
tillförs inga tillsatser och sammansättningen av SBR beror därför på den ursprungliga tillverkningspro-
cessen av de däck som granuleras. De ämnen som bedöms utgöra största miljöfaran i den här typen av
däck är främst kimrök, zinkoxid samt ftalater som kan innehålla polyaromatiska kolföreningar, så kallade
PAH:er (Magnusson S., 2015).

Fyllnadsmaterialet som benämns EPDM består av nytillverkat vulkaniserat gummi uppblandat med
sampolymeret EPDM. Vid tillverkning av detta gummi tillförs diverse tillsatser, och de ämnen som finns
i materialet som bedöms utgöra största miljöfaran är kimrök, mjukgörare, flamskyddsmedel, och even-
tuellt zinkoxid beroende på vilken typ av vulkanisering som ingått i produktionen (Magnusson S., 2015).
I laktester har också krom påvisats (Nilsson et al, 2008). Vid toxicitetstester har EPDM också visat sig
toxiskt för räkor och nitrifikationsbakterier (Horowitz et al, 2000).

R-EPDM består av återanvända produkter av EPDM. Fyllnadsmaterialet ingår ej i några av de riskka-
rakteriseringar som S. Magnusson (2015) använt sig av från tidigare studier eftersom att informationen
om dess sammansättning är bristfällig, detta eftersom att innehållet i hög grad beror av vad ursprunget
till gummit är.
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Fyllnadsmaterialet TPE är nytillverkad termoplastisk elastomer (plast) som blandas med gummi. Inne-
hållet i TPE beror på vilka typer av additiver som tillförs vid produktion, detta kan potentiellt innefatta
metaller och organiska ämnen av olika slag. Vid produktion tillsätts även processtabilisatorer och paraf-
finolja vilka i sin tur innehåller fenoler respektive PAH:er. Vidare kan råvaran SEBS, som TPE till stor
del består av, innehålla ftalater, fenoler, metaller, och organiska ämnen (Magnusson S., 2015).

Vid lakningsförsök på labb av samtliga fyllnadsmaterial fann S. Magnusson (2015) att R-EPDM or-
sakade mest utlakning av zink och löst organiskt kol (DOC) med ungefär 50 respektive 4 gånger så höga
koncentrationer jämfört med gummigranulaten vars lakvatten hade näst högst koncentrationer, vilket i
bägge fallen var SBR. SBR urlakade dock högst koncentrationer av fenoler. S. Magnusson fann även att
R-EPDM lakade lättflyktiga organiska ämnen (VOC) i långt högre grad än de andra fyllnadsmaterialen.
Vad gäller samtliga resultat från lakstudien poängteras att metodiken kan orsaka överskattningar i mät-
värdena vilket föranleder att de bör bedömas relativt varandra snarare än som doser. I en fördjupande
ettårig fallstudie, vilken bygger vidare på undersökningar av miljöpåverkan av SBR och EPDM, provtas
dräneringsvatten från två konstgräsplaner med endera av fyllnadsmaterialen. Ur dessa undersökningar
konstateras att uppmäta halter av metaller och organiska föreningar i dräneringsvattnet är klart un-
der gällande riktvärden för utsläpp till dagvatten (Magnusson 2017). En separat provtagning utförd av
COWI på begäran av Miljö- och hälsoskyddsenheten visar på förhöjda halter av zink i lakvattnet från en
konstgräsplan med SBR som fyllnadsmaterial (Liethner 2016). Resultaten pekar dock inte på någon ex-
trem zinkförorening då värdena fortfarande var under gällande riktvärden för dag- och ytvatten. Att SBR
orsakar förhöjda halter av zink i lakvattnet överensstämmer med resultaten från en nederländsk studie
av där en modell används för att beräkna en förväntad utlakning av zink från SBR (Verschoor 2007).
Resultaten från den nederländska studien pekar - till skillnad från resultaten i COWI:s provtagning - på
en miljörisk på grund av att zinkutlakning kan orsaka koncentrationer som överstiger gränsvärdena i yt-
och grundvatten.

I slutändan kan det konstateras att majoriteten av nyligen publicerade studier inom området inte visar på
negativa miljökonsekvenser med avseende på toxiska ämnen till följd av att man använder någon typ av
gummigranulat som fyllnadsmaterial i konstgräsplaner. Detta är även i linje med tidigare internationella
undersökningar, däribland den utförd av danska EPA (Nilsson et al., 2008) som i sin tur stödjer sina
resultat med hjälp av liknande tidigare studier från Frankrike, Schweiz, och Nederländerna. Både i den
danska studien och i S. Magnussons studie från 2015 poängteras det dock att samtliga fyllnadsmaterial
innehåller en mängd oönskade ämnen som på olika sätt kan hamna i omgivande miljöer. Det bör inte
heller på något sätt förringas att två av studierna som tagits del av pekar på förhöjda halter av zink i
lakvattnet från konstgräsplaner med SBR, varav en bedömer utlakningen som en miljörisk. Det bör även
beaktas att varken TPE eller R-EPDM hitintills har undersökts i någon särskild omfattning.

3.5 Förslag på alternativa lösningar
3.5.1 Alternativa fyllnadsmaterial

I en litteraturstudie utförd av Sweco Environmetnal AB på uppdrag av Naturvårdsverket i samverkan
med Kemikalieinspektionen, har några olika fyllnadsmaterial utretts som alternativ till de konventionella
gummigranulaten som ofta är gjorda av återvunnet däckmaterial, SBR. I denna studie har granulat-
typerna EPDM, R-EPDM, TPE och olika typer av organiskt fyllnadsmaterial såsom kork och kokos
undersökts. Tidigare studier pekar på att att EPDM och TPE är att föredra framför SBR med avseende
på halterna av toxiska ämnen. Samtidigt avfärdas helt användandet av R-EPDM som fyllnadsmaterial på
grund av den förhöjda risken att detta material innehåller farliga ämnen eftersom att det är en blandning
av återvunnet material från olika källor (Wallberg et al., 2016).

3.5.2 Tidigare studier av organiskt fyllnadsmaterial

Enligt en studie utförd av det danska miljöministeriet så uppvisar extrakt från fyllnadsmaterial gjort på
kokosfiber inget innehåll av miljöfarliga ämnen. Dock finns det inga laktester gjorda på denna typ av
material. Där nämns också att om hänsyn togs till att EPDM har annan densitet än SBR och totalpriset
för fyllning av en plan räknades om därefter skulle EPDM kunna vara dyrare än kokosfiber (Nilsson et
al., 2008).
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I en italiensk studie utförd vid Pisa universitet så har försök utförts på en hybridgräsmatta med or-
ganiskt fyllnadsmaterial. Gräs har planterats på en modifierad konstgräsplan som sedan fyllts på med
fyllnadsmaterial bestående av 37,5 % kokosfibrer, 37,5 % kork och 25 % TPE. Planen gödslades och
konstbevattnades men inget ogräsmedel användes. Labosport Italia (FIFA-certifierat testhus) utförde se-
dan olika tester och fann att kraven på FIFA Quality Pro-certifiering uppfylldes gällande stötdämpning,
vertikal deformation, friktion mot ytan, bollstuds uppifrån och hur dubbar glider mot ytan. Dock upp-
fylldes kraven inte gällande bollstuds från en vinkel och hur dubbar bromsas in mot ytan, om kriterierna
för konstgräs tillämpades. Däremot uppfylldes kraven som ställs på en naturgräsplan. Studien kom också
fram till att planen var mycket tålig för slitage (Lulli et al., 2010).

3.5.3 Fyllnadsmaterial av kokos

Enligt en amerikansk tillverkare och distributör kan de erbjuda fyllnadsmaterial gjort av kokosfiber som
är helt organiskt och nedbrytbart. Detta ska, förutom att erbjuda stötdämpning, hindra konstgräset från
att vecka eller röra sig (iCoir Products Group, u.å. a). Tillverkaren uppger att detta fyllnadsmaterial
ska ha en låg nedbrytningsgrad, en mycket god vattenhållningsförmåga samtidigt som den erbjuder god
dränering. Dock verkar produkten främst rikta sig till konstgräs på golfbanor och amerikanska fotbolls-
planer (iCoir Products Group, u.å. b).

Ett annat fyllnadsmaterial gjort av kokosfiber är Geofill av Italgreen vars amerikanska distributör är
Shaw Sport Turf. Förutom att det också är helt organiskt och nedbrytbart utlovar tillverkaren fotsta-
bilitet och att rullande, stötdämpning och studs av bollen är likt det på naturgräs. Detta eftersom att
materialet tillsammans med en underliggande ”shock pad” deformeras vertikalt, gör motstånd mot rota-
tion och har en studskoefficient som ger naturlika egenskaper (Shaw Sports Turf u.å.). Studskoefficient är
en materialkonstant som beskriver kvoten mellan bollens relativa hastighet före och efter studs (Natio-
nalencyklopedien u.å. a). Vidare påstår tillverkaren att materialet absorberar vatten upp till 7-8 gånger
sin egen vikt, och kan hålla sig svalare än vad gummigranulat kan tack vare avgivning av vattenånga
vid ökande temperaturer, samtidigt som det inte absorberar energi. Bäst prestanda har planen dock
vid 30- 40 % fuktinnehåll. Enligt tillverkaren har materialet använts i 10 år på över 500 planer runtom
i världen i olika klimat, inklusive på professionella fotbollsplaner. Materialet ska också vara beständigt
mot att mögla och brytas ner samtidigt som det inte avger miljöfarliga ämnen till dräneringsvattnet. Vad
det gäller underhållning av planerna menar tillverkaren att det inte kräver mer än andra konventionella
konstgräsplaner, men mindre än naturgräsplaner och att planen bör harvas ungefär en gång per år för
att materialet ska luckras upp (Italgreen, u.å.). Det ska tilläggas att Geofill finns i flertalet varianter.
Varianter som inte enbart innehåller kokos. Geofill V (100 % organsikt), Geofill N (blandning av kokos,
kork och SBR), Geofill S (blandning av kork och kokos) samt Geofill TP (blandning av kork, kokos och
TPE). Vilken variant som används beror på klimatet där materialet ska användas (Italgreen, u.å.).

3.5.4 Fyllnadsmaterial av kork

Numera studeras kork mer noggrant som ett alternativ till gummigranulat. I Sverige används endast
kork sparsamt som fyllnadsmaterial i konstgräsplaner (Wallberg et al., 2016). Det mest kända exemplet
är IF Elfsborg i Allsvenskan som anammat just kork som fyllnadsmaterial på sin konstgräsplan (Unis-
port, 2016 b). De har använt sig av produkten eCork framtagen av företaget Unisport. eCork består
av en expanderad kork vilket gör att den inte absorberar vatten på samma sätt som vanlig kork. Mer
specifikt innebär expandering av korken att den upphettas med hjälp av vattenånga vilket gör den mer
beständig jämfört med icke behandlad kork. En stor fördel enligt Unisport att granulatet inte fryser och
gör planen för hård på vintern. Något som annars kan bli ett problem på de svenska planerna. Andra
positiva effekter av den expanderade korken enligt Unisport är en mer brandsäker produkt med en god
värmeledningsförmåga (Unisport, 2016a).
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Frågor kring dess hållbarhet och funktion har dock väckts, särskilt av Erik Hang som är enhetschef på
Anläggningsenheten på Fritids- och folkhälsoförvaltningen på Borås stad. I en mailintervju berättar Erik
Hang att IF Elfsborg slutat med denna kork som fyllnadsmaterial och bytt till grönt TPE redan efter
knappt ett års användning. Då korken är ett lätt material som väger ca 10-12 gånger mindre än gummi-
granulat per volymenhet skapar detta problem vid t.ex. plogning och borstning av planen då denne inte
hålls på plats lika bra av korkgranulatens tyngd. Korkens lätta vikt medför även at granulaten lättare rör
på sig vilket kan göra planen ojämn, av samma anledning misslyckas också granulaten att hålla konst-
grässtråna upprätta. Granulaten bortförs också lätt vid plogning vilket gör planen för hård under vintern
samt att sand kan komma fram på vissa ställen och bilda gropar. Det har även upplevts att korken blir
statiskt elektrisk vilket medfört att granulaten lättare fastnar på spelare och redskap vilket resulterar i
ansenliga mängder kork som transporteras bort från planen. I ett försök att lösa detta har föreningen
testat att blanda in 1 % såpa i bevattningsvattnet vilket har visat sig effektlöst. Vidare orsakar kraftiga
regn att korken blir klibbig och klumpar ihop sig vilket i princip omöjliggör hantering och utjämning.
Ett annat problem som uppdagats är ogrästillväxt till följd av att korken är ett organiskt material (Hang
E., 2017).

Valet av kork som fyllnadsmaterial är något vanligare i södra Europa där problematiken med hårda
planer som följd av kalla temperaturer inte är lika utbredd. En fördel som ofta nämns med kork är
dess fuktighetsbevarande egenskaper som gör dyr bevattning överflödig, till skillnad från t.ex. kokos som
måste bevattnas (FieldTurf, 2016)

I en dansk studie har lakvatten från kork och kokos studerats där kemiska analyser utförts. Där framgår
att kork/kokos har en totalhalt av zink på 109µg/L i jämförelse med SBR (930µg/L), grått industrigum-
mi (250µg/L), respektive TPE (88µg/L). Där värdena för SBR översteg de danska limniska riktvärdena.
I övrigt dras slutsatsen att vad gäller kork/kokos som fyllnadsmaterial så överskrids inte riktnivåerna för
de kemikalier och ämnen som testats för skada på limniska organismer (Kjaer, 2014).

3.5.5 Blandningar av kork och kokos

Ett fyllnadsmaterial som finns på marknaden är Corkonut, en blandning av kork och kokos där kork bidrar
med porositet och kokos med vattenhållande förmåga samtidigt som god dränering utlovas. Tillverkarna
GreenPlay menar att planer med detta material uppfyller eller överstiger FIFA:s krav. (GreenPlay, u.å.).

En blandning mellan kokos och kork återfinns också i fyllnadsmaterialen InfillPro Geo från Limonta,
där det finns tre olika varianter (Guide to synthetic infill products: Glossary of terms from Synthetic
Turf Council, 2012). Vid temperatur- och fuktighetstester blir resultatet att detta material håller sig
närmre naturgräsets temperatur än vad gummigranultatet gör. Dessutom håller det organiska fyllnads-
materialet fukten mycket bättre än gummigranulatet (Greenplay Organics, 2012). Detta fyllnadsmaterial
har använts på över 400 planer runtom i världen och har till artikelns datum inte behövt bytas ut. Bland
dessa planer ingår sådana som är certifierade enligt FIFA 2 Star (Greenplay Organics, 2015).

I Stenungssunds kommun finns det sedan år 2013 två konstgräsplaner med varianten InfillPro Geo TP,
som består av 90 % kokos och kork och ca 10 % TPE. TPE:n i detta fall består av styreneten/butadien-
styren (SEBS), paraffinolja, polyolefiner och kalciumkarbonat. Totalt tillfördes 80 ton fyllnadsmaterial
vid anläggningen (Lithner D., 2016). Kommunen uppger att kostnaden för dessa två konstgräsplaner
inklusive en tillhörande reningsanläggning uppgick till ca 10 miljoner kronor (Larsson S. E., 2013). Åter-
försäljarna uppger själva att priset är högre än för SBR, men lägre än för TPE och EPDM (Gårda Johan
AB, u.å.). Dessa planer är certifierade enligt FIFA 2 Star (Vallens IF:s kansli, 2017).

Sedan anläggningen av planerna har det inkommande dräneringsvattnet provtagits vid tre tillfällen un-
der två års tid. I provtagningen har halterna av metaller, PAH:er, ftalater och andra organiska ämnen,
suspenderade ämnen undersökts med parallella mätningar av turbiditet och pH. Eftersom halterna av
dessa ämnen generellt är mycket låga dras i rapporten slutsatsen att den i anslutning anlagda renings-
anläggningen är överflödig samt att risken för att miljöfarliga ämnen från planen ska läcka ut är mycket
liten. Dock dras också slutsatsen att dessa typer av provtagningar inte kan ses som helt och hållet re-
presentativa då de utförts vid ett mycket begränsat antal tillfällen. Många faktorer såsom nederbörd,
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torka och värme kan påverka halterna och dessa faktorer tenderar exempelvis att variera mycket över
året (Lithner D., 2016).

När det gäller funktionen upplever fotbollsklubben att planerna kräver mer uppluckring, men mind-
re påfyllning. Dessutom anges att fyllnadsmaterialet inte fastnar på spelarnas kläder och skor i samma
utsträckning som vanliga gummigranulat. De uppger också att planerna går att vinterhålla och kräver
bevattning vid torra, varma sommardagar (Vallens IF, 2016). Fotbollsklubben uppger att de är mycket
nöjda med resultatet även nu snart fyra år senare och att det känns mycket nära naturgräs i upple-
velsen (Vallens IF:s kansli, 2017). Återförsäljarna utlovar naturlig bollstuds och stötdämpning, utmärkt
dränering samt bättre fotstabilitet. Samtidigt medges att materialet håller fukt och fryser lättare samt
att det kräver något mer påfyllning, varav det senare inte är i enlighet med klubbens upplevelse (Gårda
Johan AB, 2017). Den nackdel som klubben ser är att planerna är mer frostkänsliga, men också att under
vintersäsongen 2016-2017 var det endast en vecka då planerna inte gick att spela på (Vallens IF:s kansli,
2017). En annan helt organisk variant som finns av InfillPro Geo är en blandning av kork, kokos och
risskal (Greenplay Organics, 2015).

3.5.6 Fyllnadsmaterial av nötskal

Bark nämns i undersökningar som ett alternativt fyllnadsmaterial (Wallberg et al., 2016) men det finns
inga planer i Sverige som använder sig av bark som fyllnadsmaterial. Dock existerar alternativ interna-
tionellt som bygger på nötskal, och då främst skal från valnöt.

På den internationella marknaden finns bl.a. ShellTech och SafeShell, båda består av skal från svart
och engelsk valnöt som krossats till mindre pellets-formade delar. Båda materialen uppges vara mycket
hållbara och inte kräva särskilt mycket underhåll. Exempelvis ShellTech består av asymmetriska korn
och kompakteras därför inte i lika hög grad vilket minskar graden av underhåll. Även SafeShell innehåller
olika former på skalen och därför borde samma effekt uppstå här. Skalen är väldigt hårda och absorberar
därför ingen vätska, de flyter inte heller när marken blir vattenfylld. De är dessutom tillräckligt tunga för
att inte blåsa i väg vid kraftiga vindar, eller fastna i kläder. Allergener tas också bort i tillverkningspro-
cessen, så det är ingen fara för valnötsallergiker att spela på underlaget (USGreentech, u.å.b, Scott, 2017).

Även om bl.a. SafeShell uppges vara ”player friendly” (USGreentech, u.å.) kan underlaget förväntas vara
hårdare än t.ex. gummi som ju är mer elastiskt. Detta borde resultera i en snabbare plan och ett snabbare
spel. ShellTech rekommenderas inte som en helhetslösning när det kommer till ifyllnad i konstgräsplaner,
utan endast som ett komplement till gummigranulat (Artificial Turf Express, 2016).

3.5.7 Fyllnadsmaterial av kvartssand

På marknaden finns även en del oorganiska alternativ. USA-baserade företaget USGreentech har tagit
fram ett fyllnadsmaterial bestående av sand. Mer ingående består produkten av en kärna av kvarts som
sedan har akrylbehandlats. Produktens ytbehandling sägs vara en skyddande åtgärd mot bakterier, mö-
gel och mjöldagg. Produkten framhålls som luktfri och hållbar (USGreentech, u.å.a).

Tester har utförts där produkten utsatt för slitage av olika former, bland annat UV-strålning och tem-
peraturvariationer. Goda resultat från nämnda tester medför att produkten har givits en garanti på
16 år, vilket oftast utgör två livslängder för en standard konstgräsplan. Därmed kan fyllnadsmaterialet
återanvändas vid nyanläggning av en befintlig konstgräsplan, efter dess initiala livslängd. Materialets
hårdhet gör att kompaktering inte är en lika betydande faktor i jämförelse med andra alternativ, vilket
minskar behovet av påfyllnad, samtidigt sägs materialtes höga densitet minska migrationen av granulat
via ytavrinning. Påfyllnadsrekommendationen är ca 250 kg/år. Materialet absorberar inget vatten vilket
förhindrar frysning och gör spelprestanda oberoende av vattenhalt, av denna anledning framhålls En-
virofill som fördelaktigt för användande även i kalla klimat. Envirofill har producerats sedan 2005 och
används idag på många konstgräsplaner i USA. (Coleman, 2017).
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3.5.8 Hybridgräs

Det finns många varianter av hybridgräsmattor där samtliga har gemensamt att de är en korsning av
konstgräs och naturgräs. Huvudsyftet med denna blandning är att förstärka naturgräset för att kunna öka
både belastning och nyttjandegrad (Olsson, 2015). På bland annat gräsmattan Desso GrassMaster sys
plastfibrerna in i gräsmattan, ca 20 cm ner i marken och tjänar till att hålla ihop rotzonen av gräsmattan,
medans rötterna växer runt fibrerna och håller dem kvar i marken. Konstgräset sticker sedan upp över
marken, och naturgräset hålls på en höjd som är några millimeter längre (Desso Sports Systems, u.å.
a). Ett annat exempel är den nederländska varianten XtraGrass, där syntetiska grässtrån är nersydda i
en solid matta som läggs ut på marken. Sedan fylls en jordblandning på och gräs sås ovanpå mattan.
De naturliga grässtråna växer sedan ner emellan de syntetiska stråna. Mattan bryts också delvis ner för
att ge plats åt gräsrötterna, samtidigt som den fortsätter att tillhandahålla en stark struktur för planen
(XtraGrass, 2014). Ett tredje alternativ finns i AirFibr som har en liknande uppbyggnad, men med en
bädd av kork, sand och syntetiska microfiber, på samma sätt som i XtraGrass sås naturligt gräs ovanpå
vilket resulterar i en förstärkt gräsmatta som blir mer stryktålig. Inblandningen av kork i rotzonen bidrar
också till en mjukare matta (Natural Grass, u.å.). Ett annat exempel på mattliknande modeller är det
svenska CoverLawn som är ett nätsystem med rombformade hål, där syntetiska grässtrån sticker upp
från nätet och naturligt gräs kan växa i hålen. Nätet fungerar sedan som en armering av gräsmattan
(Åhus Turf, u.å.). En modell som redan används i Sverige är Fibreturf, som finns på Gamla Ullevi. Här
läggs istället små plaststrån i växtbädden under gräset (Olsson, 2015).

Gemensamt för samtliga av dessa hybridmattor är att de baserar sig på naturgräs, vilket genererar
en kortare säsong och färre speltimmar överlag i jämförelse med en konstgräsplan. Jämfört med en na-
turgräsmatta är nyttjandegraden dock högre och säsongen skulle kunna förlängas med två månader om
året jämfört med naturgräs (Johansson, 2015). På exempelvis CoverLawn kan spelas på så länge marken
är snö- och isfri, i Skåne betyder det att spelsäsongen löper in ändå i December. Med värmeslingor blir
förutsättningarna desamma som för en naturgräsplan och säsongen skulle kunna förlängas ännu mer
(Albäck, 2017). Underhållskostnader liknar dem för en naturgräsplan, och är alltså mer omfattande än
för en konstgräsplan (Desso Sports Systems, u.å. b). Tåligheten hos hybridmattorna är mycket högre
än hos naturliga mattor. T.ex. Desso GrassMaster tål ca 900 timmar spel per säsong, i jämförelse med
en naturgräsplan som tål ca 300 timmars spel per säsong. (artificialgrass.info, u.å.). Jämfört med en
konstgräsplan är dock nyttjandegraden lägre, även om hållbarheten är längre. Priset är också lite dy-
rare än det för konstgräsplaner (Johansson, 2015). Exempelvis sorten CoverLawn uppges kosta ca 300
kr/kvm att installera, exklusive underarbete som tillkommer vid alla anläggningar av gräs (Albäck, 2017).

Sammanfattningsvis kan det alltså konstateras att en hybridgräsmatta är tåligare än en naturgräsmat-
ta, men inte kan nyttjas i lika stor utsträckning som en konstgräsplan eftersom den delvis består av
naturligt gräs som slits. Med uppvärmning av planen kan säsongen dock förlängas betydligt även om
det inte blir samma prestandamått som för en konstgräsplan. Hybridgräsmattan har ungefär samma
kostnad i drift som en naturgräsmatta, men dessa skiljer sig inte väsentligt från underhållskostnader för
en konstgräsplan (Olsson, 2015).
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4 Metod
För att kunna göra en objektiv bedömning av fyllnadsmaterial i konstgräsplaner behövs ett underlag
för denna bedömning. Målsättningen är att med bedömningsunderlaget som hjälp kunna diskutera sig
fram till den bästa lösningen utifrån tre huvudsakliga kriterier: spelbarhet, ekonomisk hållbarhet och
miljömässig hållbarhet. Syftet är därmed att utforma en bedömningsmetod, ett “verktyg för bedömning”,
som bygger på de litteraturstudier samt laborationer som utförts.

4.1 Utvalda kriterier för bedömning
4.1.1 Spelbarhet

Säsongslängd
Antal dagar på ett år som en konstgräsplan med visst fyllnadsmaterial kan användas utifrån väderförhål-
landen rådande i Mellansverige, utan artificiell uppvärmning.

Säsongslängd är av intresse eftersom det inte direkt säger hur många möjliga speltimmar en plan har på
ett år,
Säsongslängd och speltimmar
Speltimmar anger ungefärligt antal timmar på ett år som en konstgräsplan med visst fyllnadsmaterial kan
användas för spel utan att planens spelbarhet påverkas negativt på lång sikt. Samtidigt anger säsonglängd
ungefärligt antal dagar på ett år där konstgräsplanen kan användas överhuvudtaget.

Speltimmar är ett intressant mått på med vilken intensitet som en plan kan användas, det är t.ex. ett
av de vanligaste argumenten till varför konstgräsplaner väljs över naturgräsplaner. Säsongslängd säger
istället någonting om hur speltimmarna kan fördelas över året. En faktor som kan vara begränsande med
avseende på detta är till exempel ett materials frostkänslighet. Säsongslängden bestäms utifrån faktorer
såsom antal tjälfria dagar under ett år, då prestandan på en plan sänks nämnvärt då fyllnadsmaterialet
fryser.

Spelbarhet och prestanda i enlighet med FIFA
Har konstgräsmatta med visst fyllnadsmaterial testats och erhållit kvalitetscertifikatet FIFA QUALI-
TY/QUALITY PRO.

FIFA:s kvalitetssäkring är rigorös och prövar i stort sett alla egenskaper av intresse för spelbarhet på
konstgräsplaner, mattor med kvalitetsstämpeln QUALITY PRO har erkänts av världens största fotbolls-
förbund FIFA att hålla måttet för fotboll på internationell nivå. Ett erhållet certifikat är därför ett bra
helhetsmått på prestanda, även om fyllnadsmaterial bara är en av flera komponenter i en konstgräsplans
uppbyggnad som påverkar spelbarheten. Inkluderat i detta mått är även referenser med FIFA:s äldre
kvalitetscertifikat, FIFA 1 och 2 STAR.

4.1.2 Ekonomiskt hållbart

Livslängd
Antal år som en konstgräsplan med visst fyllnadsmaterial kan användas för avsett bruk utan att skicket
på fyllnadsmaterialet hindrar planen från fortsatt användning.

Ett materials livslängd är ett användbart mått på hur snabbt slitage från användning och väder kommer
att göra fyllnadsmaterialet obrukbart. Detta är i sin tur ett viktigt resultat som måste tas med i ekono-
miska bedömningar och beräkningar.

Kostnad för påfyllnad av material
Total kostnad per år för fyllnadsmaterial och eventuellt annat material (till exempel sand) för att kunna
fylla på en 11-mannaplan till rekommenderad nivå med avseende på spelbarhet.
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Eftersom fyllnadsmaterial varierar i form och densitet varierar mängden som krävs för att fylla en 11-
mannaplan, av detta skäl är total materialkostnad mer intressant än pris/kilo fyllnadsmaterial.

Underhållskostnad
Total kostnad för alla underhållsåtgärder som enligt rekommendation ska utföras under ett år.

Olika produkters utformning gör att de är mer eller mindre benägna till kompaktering och migration
eller andra problem som kräver åtgärd för att bibehålla spelbarhet. Det är därför av intresse att jämföra
vilka kontinuerliga kostnader som kommer krävas till följd av ett visst produktval.

Pay off-tid
Antal år tills intäkter från en konstgräsplan med visst fyllnadsmaterial har återbetalat anläggningskost-
naden och summan av de kontinuerliga underhållskostnaderna för planen fram till pay-off tidens tidpunkt.

0 = −A+ x(I −K −M) (1)

Där A = anläggningskostnad för endast fyllnadsmaterialet (exkl. själva konstgräset), M = materialkost-
nad/år, I = inkomster/år, K = underhållskostnader/år, x = Pay-off tid (år).

Fotbollsplaner i Sverige anläggs sällan i rent vinstdrivande syfte, ofta kommer inkomsterna från ut-
hyrning till statliga/kommunala aktörer. Trots detta kan det vara av intresse för företag att veta hur
långsiktig en investering är och pay off-tid är ett bra mått på just detta. Beräknas enligt ekvation 1. Vid
beräkningarna används måtten för en fullstor 11-mannaplan: 70 m x 110 m, vilket ger en total yta på
7700 m2 (Benker M., 2017).

Tillgänglighet och utbredning
Hur enkelt kommer det vara att anlägga en konstgräsplan med ett visst fyllnadsmaterial med avseende på
materialtillgång, materialets utbredning och nuvarande kunskapsläge kring materialet?

Det finns många olika fyllnadsmaterial för konstgräsplaner på marknaden, dock är det många som fort-
farande inte prövats i större skala och kan anses som mer experimentella. Hur många planer som idag
använder ett visst material och vilka referenser som finns att tillgå kan därför vara väldigt användbart,
särskilt sett till beställarens ekonomiska säkerhet. Bedömning blir en sammanvägning mellan hur god
tillgången skulle vara på ett fyllnadsmaterial i Sverige, till exempel var det finns återförsäljare, och hur
många referensplaner som existerar runtom i världen.

4.1.3 Miljömässigt hållbart

Risk för utsläpp av mikroplaster
Hur hög är risken för utsläpp av mikroplaster till omgivningen från ett visst fyllnadsmaterial?

Ett av de mest allvarliga miljöproblemen med de vanligaste fyllnadsmaterialen som används i konst-
gräsplaner idag, är utsläppen av mikroplaster till flera delar av näringskedjan och då främst i limniska
system. Mikroplasters negativa påverkan på miljön är väl dokumenterad. Även om utsläppen från just
konstgräsplaner inte är undersökt i någon högre utsträckning, är detta ett viktigt kriterium för val av
fyllnadsmaterial.

Risk för utsläpp av metaller
Hur hög är risken för utsläpp av metaller till omgivningen från ett visst fyllnadsmaterial?

Tidigare forskning på gummigranulat har visat, t.ex. via laktester och undersökning av dräneringsvatten,
att utsläpp av metaller och i synnerhet zink kan vara ett problem. Metaller kan vara en del av materialets
kemiska struktur eller tillsatt som en del i produktionsprocessen.

Risk för utsläpp av organiska miljöfarliga ämnen
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Hur hög är risken för utsläpp av organiska miljöfarliga ämnen till omgivningen från ett visst fyllnadsma-
terial?

Tidigare forskning på gummigranulat har visat, t.ex via laktester och undersökning av dräneringsvatten,
att utsläpp av organiska miljöfarliga ämnen kan förekomma. Några exempel på vad som hittats i tidigare
studier är polyaromatiska kolväten, ftalater och fenoler.

4.2 Utvalda material för bedömning
Nedan följer en beskrivning av de olika alternativen till gummigranulat, lösningar helt utan gummigra-
nulat och en kort motivering till varför vissa fyllnadsmaterial har valts ut att inkluderas i det slutgiltiga
bedömningsunderlaget. Detta urval grundar sig på om materialet är tillgängligt på den kommersiella
marknaden, då fokus i detta arbete ligger på genomförbarhet.

4.2.1 EPDM

EPDM är ett vanligt fyllnadsmaterial på konstgräsplaner idag. Det är alltså ett gummigranulat som, på
grund av bland annat tveksamheter kring innehåll av miljöfarliga ämnen, är aktuellt att ersätta. Denna
tas med i bedömningen främst för jämförelse, inte som en potentiell lösning.

4.2.2 Kokos

I studier av fyllnadsmaterial av kokosfiber har innehållet av miljöfarliga ämnen visat sig i princip icke-
existerande. Dessutom är det ekonomiskt likvärdigt med EPDM eller TPE . Kommersiella fyllnads-
produkter som är till exempel iCoir från amerikansk och Geofill från italiensk tillverkare, båda från
amerikanska tillverkare. Där verkar Geofill vara mer etablerat och det finns flera exempel på anläggning-
ar av fotbollsplaner i olika klimat där detta material använts (iCore products group, u.å.a, Italgreen,
u.å.).

4.2.3 Kork/kokos/TPE

Ett fyllnadsmaterial som testats består av 37.5 % kokosfibrer, 37.5 % kork och 25 % TPE. Detta har i sin
tur använts på en hybridgräsmatta och därefter har olika tester utförts. Framförallt har olika kriterium
undersökts för spelbarhet med goda resultat (Lulli et al., 2010). Det finns dock inget kommersiellt system
på marknaden för denna lösning enligt vad som har hittats, även om det verkar lovande. Därför väljs
denna bort på grunder av genomförbarhet. En kommersiell produkt som finns däremot är Infill Pro Geo,
där kork och kokos utgör 90 % och TPE 10 % av materialet. Detta material finns också på minst en
svensk anläggning (Lithner, 2016). Tillverkaren har också andra varianter, bland annat en som heter Geo
PLUS, gjord av kork, kokos och risskal (Greenplay Organics, 2015).

4.2.4 Kork/kokos

Corkonut är en kommersiell produkt där fyllnadsmaterialet är en blandning av kork och kokos. Detta är
också väletablerat och har använts på fotbollsplaner i olika klimat runt om i världen, där det uppnått
kriterium på spelbarhet (GreenPlay, u.å.).

4.2.5 Kork

Det finns exempel både i Sverige och internationellt på fotbollsplaner där kork använts som fyllnadsma-
terial. På den svenska planen har produkten eCork använts, detta verkar också vara den mest etablerade
produkten. Dock så har den svenska klubben beslutat att byta ut eCork efter problem, alltså har denna
produkt uteslutits från denna studie (Hang, 2017).
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4.2.6 Nötskal

SafeShell är ett på marknaden tillgängligt fyllnadsmaterial som består av skal från svart och engelsk
valnöt som malts och formats till granulat. Detta framhålls som ett mycket tåligt material som inte
kräver så mycket i underhåll (USGreentech, u.å.b).

4.2.7 Kvartssand

Envirofill är ett amerikanskt fyllnadsmaterial som är tillgängligt på en internationell marknad. Det ver-
kar vara det enda i sitt slag och består av kvartssand och har flera framhållna fördelar, speciellt i kalla
klimat (Coleman, 2017).

4.2.8 Hybridgräsmatta

Hybridgräsmatta kan sägas vara en naturgräsplan förstärkt med syntetiskt material, främst i syfte att
öka tåligheten och därmed antalet speltimmar (Olsson, 2015). På denna typ av gräsplan behövs inget
fyllnadsmaterial. Det finns flera olika kommersiella lösningar varav modellen CoverLawn är en svensk
lösning. Det existerar än så länge inga hela 11-mannaplaner med CoverLawn, utan endast ett 20-tal
planer där CoverLawn används som förstärkning på specifika slitområden i naturliga gräsplaner. Anled-
ningen till att detta material valts istället för andra hybridgräs, är för att denna har en mycket enklare
konstruktion och därför är mer ekonomiskt fördelaktig samtidigt som den är tillräcklig för breddfotboll
(Åhus Turf, u.å.).

4.3 Bestämningar av säsongslängden
För att kunna bestämma säsongslängden för anläggningar med olika fyllnadsmaterial behövs bland annat
information om marktemperatur. Eftersom att det är en eventuell anläggning i Uppsala som är denna
studies huvudfokus, har temperaturdata från institutionen för geologiska vetenskaper i Uppsala behand-
lats. I deras mätning har temperaturen uppmätts varje timme vid olika djup från första januari 1998 till
31 december 2016. Samtliga mätpunkter vid markytan har innefattats i behandlingen med undantag för
en mängd värden från 2009 som på grund av en störning (uppgrävd kabel) var grovt felaktiga. Tempera-
turen är mätt i en öppen lerjord med relativt ohämmad solinstrålning. Denna har med stor sannolikhet
lågt albedo och hög värmekapacitet, vilket är egenskaper som även konstgräsplaner med mörkt granulat
och vatteninnehåll delar. Med grund i detta så antas att en konstgräsplan på samma yta skulle uppvisat
mycket snarlika temperaturskillnader över tidsperioden.

För denna studie valdes yttemperaturen ut för analys, eftersom att det är tjälbildning vid marknivå
som i högst grad påverkar spelbarheten och därmed säsongslängden. Dataserien har behandlats i MAT-
LAB (Se appendix 1), först och främst för dagsmedelvärdesbildning i syfte att utröna hur många dagar
marken i snitt är tjälad på ett år. Därtill har MATLAB även använts för att skapa visuell representation
av temperaturförändringar eftersom det kan vara av intresse att veta hur temperaturen fluktuerar över
ett år, och om det går att se några skillnader från år till år.

4.4 Kemisk analys av fyllnadsmaterial
I den mån det har varit möjligt så har prover beställts in och undersökts med hjälp av XRF-röntgen
och gaskromatografi med en masselektiv detektor. De fyllnadsmaterial som har varit tillgängliga för
kemisk analys är Geofill och SafeShell från USGreentech samt EPDM från en av Sportfastigheter AB:s
anläggningar i Uppsala.

4.4.1 XRF-röntgen av fyllnadsmaterial

Röntgenflourescensspektrometri eller XRF-röntgen, är en metod som används för att analysera det ke-
miska innehållet hos material. Metoden kan på ett effektivt sätt bestämma om vissa specifika ämnen finns
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i materialet samt deras fördelning i procent (Nyström, 2009). Metoden bygger på excitation av atomer.
Eftersom att de energikvanta som emitteras är grundämnesspecifika och antalet emitterade energikvanta
per tidsenhet är proportionella till halten av ämnet, kan innehållet i materialen bestämmas och kvanti-
fieras (Kjellin, 2014).

Det XRF-instrument som tillämpades i denna undersökning var av märket Bruker och modellen Tracer
5i. Proverna bereddes initialt genom att provrör av plast fylldes med respektive fyllnadsmaterial. En
plastfilm lades sedan över den öppna delen av respektive provrör. Denna fästes med en plastring för att
på så sätt säkerställa att filmen var helt spänd.

Provrören lades en i taget med plastfilmen mot den yta där röntgenstrålningen kom ut. XRF-instrumentet
startades och kördes i en serie om 180 sekunder, uppdelat på tre olika strålningsintensiteter. En mätning
per prov genomfördes. Alla mätningar registrerades och behandlades tillslut i Excel.

4.4.2 Analys av fyllnadsmaterial med GC-MS

För att undersöka ifall materialen innehåller några organiska föreningar, så utfördes laktester där prover
först lakades och sedan analyserades med gaskromatografi och masselektiv detektor. Syftet var att utröna
om det finns risk för att dessa granulat urlakar miljöfarliga organiska föreningar. För att försöka simulera
naturliga slitage- och nedbrytningsprocesser under långa tidsperioder utfördes lakningen i ultraljudsbad,
som accelererar förloppet. Envirofill, Safeshell och EPDM testades.

I det första laktestet bereddes prover med två olika L/S-förhållanden (liquid/solid) eftersom att det
optimala förhållandet för maximal utlakning var okänt och har i litteraturen varierat. Ifall laktest med
polärt lösningsmedel inte gav några resultat vid analys, föreslogs en annan metod där materialen istället
lakas i ett opolärt lösningsmedel, t.ex. heptan, som organiska fettlösliga föreningar i materialen är mer
benägna att lösa sig i än vatten.

Laktest 1: lakning med polärt lösningsmedel
Det material som användes var:

• 6 stycken e-kolvar med lock

• Mätglas 500 ml ±2.5 ml

• Mätglas 100 ml ±1 ml

• Filter (0.2 µm)

E-kolven placeras på snabbvågen med en tratt. Vågen tareras och 50 g fyllnadsmaterial mäts upp. Detta
upprepas två gånger för respektive fyllnadsmaterial eftersom varje fyllnadsmaterial urlakas med två olika
L/S-förhållanden, totalt bereds 6 stycken e-kolvar. För de tre prov som bereds med ett förhållande L/S
av 2 mäts 10 cl destillerat vatten upp i ett 100 ml mätglas och för de tre övriga prov som bereds med
förhållandet L/S 8 mäts 40 cl destillerat vatten upp i ett 500 ml mätglas (se tabell 2). Vattnet tillsätts till
provet och tiden noteras. Locket sätts på och e-kolven skakas. Samtliga 6 prover placeras i ultraljudsbad
vid samma tidpunkt. Efter 45 minuter skakas proverna och sätts tillbaka. 15 minuter därefter pausas
ultraljudsbadet och ca 1 ml extraheras från samtliga prover med spruta via filter, för att undvika stora
partiklar i gaskromatografen. Provet skakas igen innan ultraljudsbadet återupptas i ytterligare en timme.
Efter totalt två timmar i ultraljudsbad extraheras vätska från samtliga prover en andra gång med spruta
via ett filter. Proverna med L/S 2 har då lakats totalt i 2h 34min och proverna med L/S 8 har lakats
totalt i 2h 29min, varav två timmar av lakningen för respektive prov skedde i ultraljudsbad.

1 µl prov injiceras i gaskromatografen manuellt med spruta. Temperaturen ökar gradvis från 50 ◦C till
250 ◦C under 20 minuter. Resultatet anges som toppar i ett kromatogram där topparna är proportionella
mot kvantiteten joniserade organiska föreningar i provet. Dessutom anges atommassan för varje sådan
förening. Detta görs en gång för respektive prov.

Laktest 2: lakning med opolärt lösningsmedel
Det material som användes var:
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Tabell 2: Fyllnadsmaterial, vikter och volymer som användes vid analys med polärt lösningsmedel.
L/S =2 L/S = 8

Alternativ Vikt (g) Volym vatten (cl) Vikt (g) Volym vatten (cl)
Envirofill 50,02 10 50,02 40
Safeshell 50,07 10 50,14 40
EPDM 50,00 10 50,29 40

• 3 stycken e-kolvar med lock

• Mätglas 100 ml ±1 ml

• Vialer

• Filter (0.2 µm)

E-kolven placeras på snabbvågen med en tratt. Vågen tareras och 20 g fyllnadsmaterial mäts upp i e-
kolven. Detta upprepas en gång för respektive fyllnadsmaterial eftersom varje fyllnadsmaterial här endast
urlakas med L/S-förhållandet 4, och totalt bereds 3 st e-kolvar. För de tre proven mäts 80 ml heptan
upp och tillsätts till respektive e-kolv (se tabell 3). Tiden vid noteras. Locket sätts på och e-kolvarna
skakas. Proverna lakas i totalt 17h 30 minuter.

Tabell 3: Fyllnadsmaterial, vikter och volymer som användes vid analys med opolärt lösningsmedel.
L/S =4

Alternativ Vikt (g) Volym vatten (cl)
Envirofill 20,08 80
Safeshell 20,11 80
EPDM 20,08 80

1 µl prov injiceras i gaskromatografen manuellt med spruta. Temperaturen ökar gradvis från 50 ◦C till
260 ◦C under 20 minuter. Detta upprepas två gånger för varje prov.

4.5 Bedömningsunderlag
Efter insamling av data och beräkningar utförda enligt vad som definierats i denna rapport, förs upp-
gifterna för de olika alternativa konstgräslösningarna in i ett bedömningsunderlag för översiktlighet (se
tabell ??). Se Resultatför motiveringar och förklaringar till olika betyg. Detta verktyg ger en överblick
över hur väl de olika lösningarna som valts ut ovan uppfyller de utvalda kriterierna. Detta blir då ett un-
derlag för bedömning av de olika lösningarna och i slutändan underlag för beslut om en optimal lösning.
Vilken lösning som är optimal beror på hur högt olika kriterier värderas och vägs mot varandra.

21



5 Resultat

5.1 Produktöversikt
I tabell 4 presenteras en översikt över de material som studien har omfattat. Här har grundläggande
fysiska egenskaper samt toxicitet sammanställts. För de material där tillverkare eller återförsäljare inte
har varit kontaktbara står enbart ett frågetecken.

Tabell 4: Översikt över fyllnadsmaterial utvalda för jämförelse
Produkt Envirofill Safeshell Infill Pro Geo Corkonut Geofill EPDM granulat Coverlawn
Företag U.S Greentech U.S Greentech Limonta Sport Greenplay Shaw Sports Turf Unisport Åhus Turf
Material Akryltäckt kvarts Valnötsskal Barkblandning Kokos & kork Pimärt kokosfiber EPDM gummi Hybrid
Densitet g/cm3 1.76 0.64 0.22 ? 0.28 ? -
Storlek (mm, d) 0.84 - 1.68 0.841-2.38 0.315-4 ? 1.00-2.50 ? -

5.2 Marktemperatur i Uppsala
Ur figur 3 kan fluktuationer i temperatur under mätperioden utläsas, samt hur medelvärdena förändras
med avseende på de temperaturer som är 0 ◦C eller under. Behandling av marktemperaturdata har ut-
förts i MATLAB (Se appendix 1 för MATLAB-kod) med data från Geocentrums mätstation. Den första
grafen beskriver dygnsmedeltemperaturen från år 1998-2016. Grafen i mitten visar enbart dygnsmedel-
temperaturen för dagar då temperaturen är under 0 ◦C, samt vad dygnsmedelvärdet ligger på. Tydliga
skillnader kan utläsas mellan åren. Den sista grafen visar årsmedelvärdet för de negativa marktempera-
turerna. De flesta åren ligger årsmedelvärdet på mellan -0.5 till -2 ◦C. Alla grafer beskriver temperaturen
5 cm under markytan.

Figur 3: Data över tjälens utbredning i Uppsala, 5 cm ner. Bild från Matlab. Källa mätdata från Geo-
centrum år 1998-2016

I tabell 5 kan antalet dagar med tjäle under ett år utläsas för fyra olika markdjup. Ett medelvärde för
antal tjäldagar mellan år 1998-2016 är beräknat i MATLAB. Antalet dagar som det i snitt är tjäle 5
cm ner i marken per år beräknades till ca 60 dagar, alltså knappt två månader. Med antagandet att
en konstgräsplan utan uppvärmning endast kan spelas på då marken inte har tjäle, bedöms således sä-
songslängden utifrån detta vara ca 305 dagar i Uppsala. För ett organiskt ämne, exempelvis kork och
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kokos, som håller mycket vatten kan minusgrader i luften göra att materialet fryser utan att tjäle hunnit
bildas i marken, vilket leder till att planen inte kan spelas på. Material likt Envirofill som inte håller
något vatten alls kommer således vara spelbar så länge konstgräsplanen är spelbar. Sammanfattningsvis
visar resultatet över tjäldagar främst då själva konstgräsplanen inte är spelbar p.g.a. tjäle.

Tabell 5: Antalet dagar med tjäle för olika djup
Markdjup (cm) Antal dagar med tjäle per år

5 61,31
10 30,79
40 12,68
100 0,05

5.3 XRF-röntgen av fyllnadsmaterial
För att fastställa de grundämnen som EPDM, SafeShell och Envirofill innehåller användes XRF-röntgen.
Ett urval av de resultat som erhölls är presenterade i tabell 6. Då XRF generade 47 olika ämnen har
i tabell 6 fem olika ämnen valts ut. Ämnen vars miljöfarlighet är väl känt såsom Cd, Pb och Hg är
utvalda för att visa att materialen innehåller halter som är så låga att risk för miljöpåverkande utsläpp
är obefintlig. Att andra miljöfarliga ämnen inte presenteras i tabellen beror på att halterna av dessa är så
låga att de inte utgör någon potentiell fara för miljön. SiO2 och Zn har valts ut då dessa var de ändå två
ämnena som visade på halter över 1 % av den totala volymen. Envirofill som till stor del är tillverkat av
kvarts innehåller som förväntat höga halter av just kvarts (SiO2). Då gummi vulkaniseras används bland
annat zinkoxid vilket förklarar att den uppmätta halten zink i EPDM är såpass hög. Det ska tilläggas
att den XRF-metoden som användes inte visar alla grundämnen ett material innehåller, t.ex visar den
inte icke-metaller. För en full sammanställning över grundämnesfördelningen, se appendix.

Tabell 6: Ett urval av resultat från XRF-röntgen, där ”Err” markerar standardavvikelsen för respektive
halt och LOD innebär odetekterbara halter.
EPDM ENVIROFILL SAFESHELL
Grundämne Uppmätt halt (%) Grundämne Uppmätt halt (%) Grundämne Uppmätt halt (%)
SiO2 1.8879 SiO2 51.0339 SiO2 0.2114
SiO2 Err 0.0696 SiO2 Err 0.2803 SiO2 Err 0.0338
Zn 10.0225 Zn 0.0017 Zn 0.0035
Zn Err 0.0189 Zn Err 0.0003 Zn Err 0.0008
Cd <LOD1 Cd <LOD Cd <LOD
Cd Err 0.0007 Cd Err 0.0007 Cd Err 0.0010
Hg <LOD Hg 0.0028 Hg 0.0043
Hg Err 0.0015 Hg Err 0.0012 Hg Err 0.0013
Pb 0.0010 Pb <LOD Pb 0.0012
Pb Err 0.0006 Pb Err 0.0003 Pb Err 0.0005

5.4 Analys av fyllnadsmaterial med GC-MS
De resultat som erhölls vid analys av materialen, både med vatten och heptan som lösningsmedel, visade
inte på förekomst av några organiska ämnen i något av proverna för materialen. De utslag som gaskro-
matografen gav var få till antalet, och kunde i de flesta fall betraktas som brus. I annat fall kunde de
ändå inte med noggrannhet matchas med befintliga ämnen i tillgänglig databas. Av dessa anledningar
finns inget värde i att presentera erhållna kromatogram då dessa inte innehåller någon information som
kan betraktas som riktig eller exakt.
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5.5 Bedömningsunderlag
Nedan följer korta motiveringar och förklaringar till den sammanställning av bedömningsunderlag som
sedan har sammanställts i tabell 4. Som jämförelse används 11-mannaplanen på Årsta IP i Uppsala, som
har EPDM som fyllnadsmaterial.

5.5.1 Säsongslängd och speltimmar

En konventionell konstgräsplan i en storstad med hög belastning, kan komma att spelas på 2 500-3 000
timmar/år (Lundqvist, 2017). Detta värde har nedan använts som jämförelse och som standard där inget
annat angivits. Enligt de marktemperaturundersökningar som genomförts som en del i denna studie är
säsongslängden för en plan vars spelbarhet endast begränsas av klimatet ca 305 dagar (se avsnitt Mark-
temperatur i Uppsala).

Corkonut
Allmänt tillgängligt information, samt information tillgänglig från tillverkare saknas.

Geofill
Består enbart eller delvis av kokos beroende på klimatet där det används. För användning i Sverige
rekommenderas Geofill med adderat gummi (Ditzel, 2017). Materialet kan absorbera 7-8 gånger sin vikt
i vatten. Sägs vara känslig mot kallt klimat, men tester har påvisat att Geofill klarar att hålla FIFA-
standard ner till en lufttemmperatur på -5 ◦C (Italgreen, u.å.). Dock bör inte lufttemperaturen likställas
med marktemperaturen 5 cm ner som utgör den standard som använts i denna studie för att bedöma
tjäle. Geofill bedöms utifrån detta ha en säsongslängd mindre än 305 dagar.

InfillPro Geo
Återförsäljarna uppger att materialet håller fukt och därför fryser lättare (Gårda Johan AB, u.å.). Fot-
bollsklubben Vallens IF uppger också att frostkänsligheten är nackdelen med materialet (Vallens IF:s
kansli, 2017). InfillPro Geo bedöms utifrån detta ha en säsongslängd kortare än 305 dagar.

Envirofill
Envirofill absorberar inte något vatten i nämnvärd mängd. En konstgräsplan med detta fyllnadsmaterial
kan spelas på under hela året så länge det inte är tjäle i marken. Det är således inte fyllnadsmaterialets
slittålighet som begränsar planens spelbarhet, utan de rådande marktemperaturerna (Coleman, 2017).
Envirofill bedöms utifrån detta ha en säsongslängd på ungefär 305 dagar.

Safeshell
Detta material drar till sig upp till 20 % vatten (Coleman, 2017). Med tanke på materialets vattenhål-
lande förmåga, finns en chans för att säsongslängden blir något kortare eller att spelet försvåras vid låga
temperaturer. Trots det bedöms Safeshell ha en säsongslängd på ungefär 305 dagar eftersom det inte är
en avsevärt mycket större vattenhållande förmåga än t.ex. Envirofill.

CoverLawn
Så länge det är is och snöfritt på marken går det, enligt leverantören, bra att spela på CoverLawn.
Används planen när marken är frusen finns det risk att slita på gräsmattan eftersom gräsrötterna inte
har någon tillväxt när marken är frusen (Albäck, 2017).

Det existerar än så länge inga hela 11-mannaplaner med CoverLawn, utan endast ett 20-tal planer
där CoverLawn används som förstärkning på specifika slitområden i naturliga gräsplaner, exempelvis i
målområde, straff- och mittpunkter. På det sätt som CoverLawn används idag spelar klubbar på det ca
700-900 timmar/år. Tillverkaren uppger att om en hel gräsplan skulle anläggas med CoverLawn skulle
planen kunna kunna användas mellan 1 000-1 500 timmar/år, lite beroende på hur temperaturerna är
framåt höst- och vinterhalvåret eftersom att underlaget är beroende av det naturliga gräsets tillväxt
(Albäck, 2017). Dessa siffror är inte satta i perspektiv till hur användningen skulle se ut i en storstad,
utan är endast rekommendationer från tillverkaren som är siffror som tenderar att vara mycket lägre än
siffror från användare av gräsplaner. Coverlawn bedöms utifrån detta ha en säsongslängd långt mindre
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än 305 dagar.

EPDM
En konstgräsplan med detta fyllnadsmaterial kan spelas på under hela året så länge det inte är tjäle i
marken. Eftersom EPDM används i stor utsträckning i svenska konstgräsplaner där observationer och
undersökningar kunnat utföras, så antas denna bedömning av speltimmar ha relativt stor noggrannhet.
EPDM används således som referens för en plan med säsongslängd enbart påverkad av slitningar, och
säsongslängden bedöms därför vara ungefär 305 dagar.

5.5.2 Spelbarhet och prestanda i enlighet med FIFA

Corkonut
Tillverkarna uppger att Corkonut möter eller överstiger FIFA:s krav, dock är det inte specificerat vilka
(Organic Alternative Infill, u.å.). Referensplan med FIFA certifikat har ej hittats.

Geofill
Geofill finns installerat på konstgräsplaner som uppfyller FIFA QUALITY PRO. Två fotbollsklubbar
som använder Geofill och vars planer uppfyller kraven är FC Novara vilka spelar i italienska Serie B och
Athletico Paranaense vilka spelar i Brasilianska Serie A. Dessa planer genomgår varje år tester för att
visa att de fortfarande håller standarden för FIFA QUALITY PRO (Italgreen, u.å.).

InfillPro Geo
I Sverige finns en 11-mannaplan med InfillPro Geo, nämligen på Vallens IF i Stenungsunds kommun. Den-
na är certifierad enligt FIFA 2 STAR, föregångaren till FIFA QUALITY PRO (Vallens IF:s kansli, 2017).

Envirofill
I Australien finns planer som är FIFA-certifierade där Envirofill används som fyllnadsmaterial, bland
annat Australian National University som var certifierad med FIFA 2 STAR (numera uppdaterad till
FIFA QUALITY PRO) använde ett system där Envirofill implementerades. I USA existerar över 150
planer med Envirofill, dock är ingen av dessa FIFA-certifierade (Coleman, 2017).

SafeShell
Tillverkarna uppger att SafeShell är i processen att bli certifierat men att det inte är det än. SafeShell
kom ut på marknaden på hösten 2016 och i december installerades 3 stycken fotbollsplaner med SafeShell
som fyllnadsmaterial. En av dessa planer är en plan i Brooklyn Bridge Park, som är avsedd för bredd-
fotboll. Ingen av planerna är FIFA-certifierade (Coleman, 2017).

CoverLawn
CoverLawn är inte godkänt av FIFA än men enligt tillverkaren pågår arbete med certifierade testhus
(Albäck, 2017).

EPDM
Referensplanen i Uppsala, Årsta IP, är ej certifierad enligt FIFAs krav utan riktar sig mot breddfotboll
(Benker M., 2017). Detta betyder inte att FIFA-certifierade planer med EPDM som fyllnadsmaterial ej
existerar, utan bl.a konstgrässystem Xtreme Turf Premier WX 50 använder EPDM som fyllnadsmaterial.
Detta är ett system som håller standarden FIFA QUALITY PRO (FIFA, u.å.).

5.5.3 Livslängd

Corkonut och InfillPro Geo
Allmänt tillgängligt information, samt information tillgänglig från tillverkare saknas.

Geofill
Geofill har enligt tillverkarna en livslängd på 10-12 år vid rekommenderad skötsel (Ditzel, 2017).

Envirofill
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Tillverkarna garanterar en livslängd på 16 år, detta betyder att materialet kan återanvändas en gång
eftersom medellivslängden på konstgräsplaner är 8 år (Coleman, 2017).

SafeShell
Enligt tillverkaren har SafeShell en livslängd på 8 år (Coleman, 2017).

CoverLawn
Livslängden för CoverLawn anges av tillverkaren till 10-15 år, allt beroende på hur väl planen och då
speciellt naturgräset underhålls (Albäck, 2017).

EPDM
Livslängden för EPDM beräknas vara samma som den för en konstgräsplan, nämligen 8 år. Detta stäm-
mer in på planen i Årsta IP som används som referens (Benker, 2017).

5.5.4 Kostnad för påfyllnad av material

Corkonut och InfillPro Geo
Information saknas för dessa material och tillverkarna har inte gått att kontakta.

Geofill
Geofill behöver påfyllnad med ca 800 kg material/år, det skulle innebära en kostnad på 7 351 kr/år
exklusive påfyllnad av kvartssand vilket kostar 5200 kr/år. Totalt blir kostnaden 12 551 kr/år. (Ditzel,
2017).

Envirofill
Envirofill kräver ytterst lite påfyllning, tillverkaren uppger att 250 kg Envirofill i form av påfyllnad be-
hövs varje år, och då endast på de mest använda områdena på planen. Envirofill kostar $600 per ton
levererat material till Stockholm, per år genererar detta en kostnad på ca 1 324 kr/år. För Envirofill
används inte kvartssand. (Coleman, 2017).

SafeShell
Efter anläggning beräknas ca 20 ton påfyllnad av SafeShell behövas under en 8-årsperiod, detta leder till
en årskostnad på $4500/år vilket motsvarar en kostnad på 39 658 kr/år, utöver detta tillkommer 5200
kr/år för påfyllnad av kvartssand. (Coleman, 2017). Totalt blir kostnaden för påfyllnad 44 858 kr/år.

CoverLawn
Efter anläggning av CoverLawn behövs ingen påfyllning (Albäck, 2017). Materialkostnaden anges därför
till 0 kr/år. Extra sådd av gräsfrö eller skötsel av gräsmatta inkluderas under kriterier för underhålls-
kostnad.

EPDM
Enligt siffror från Sportfastigheter AB i Uppsala kostar granulatet ca 5 500 kr/ton. Konstgräsplaner fylls
på med 3 ton granulat/år. Utöver detta behövs påfyllning av sand, denna beräknas kosta 5200 kr/år i
påfyllnad. Totalt blir kostnaderna för påfyllnad 21 700 kr/år (Nystedt, 2016, Benker, 2017).

5.5.5 Underhållskostnad

Underhållsarbetet för en referenskonstgräsplan med EPDM tar ca. 2500-3000 h/år. Totalt sett med ma-
skiner, verktyg, reparationer, drivmedel till underhållsmaskiner, personalkostnader och dylikt så uppgår
då underhållskostnaden till 134 576 kr/år (Nystedt, 2016), som i denna studie satts som en standard för
en konventionell konstgräsplan.

Corkonut och InfillPro Geo
Allmänt tillgängligt information, samt information tillgänglig från tillverkare saknas.
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Geofill
En konstgräsplan med Geofill kräver samma underhåll som en konstgräsplan med sand eller gummi som
fyllnadsmaterial. Rekommendationen är att borsta planen efter 50-100 spelade timmar (Italgreen, u.å.).

Envirofill
Konstgräsplaner med Envirofill kräver samma underhåll som konstgräsplaner med gummigranulat. Inget
bevattningssystem krävs eftersom Envirofills prestanda är oberoende av vattenhalten på planen (Cole-
man, 2017).

SafeShell
Konstgräsplaner med SafeShell kräver samma underhåll som konstgräsplaner med gummigranulat. Inget
bevattningssystem krävs eftersom SafeShells prestanda är oberoende av vattenhalten på planen (Cole-
man, 2017).

CoverLawn
Tillverkaren Åhus Turf uppger att underhållet sköts på samma sätt som för en naturgräsplan (Albäck,
2017). Enligt siffror från Stockholms stad blir då underhållskostnaderna uppemot 277 400 kr/år (Nys-
tedt, 2016).

EPDM
Konstgräsplan med EPDM är den standard som denna studie har utgått från.

5.5.6 Pay-off tid

Inkomstkällan för en konstgräsplan är baserad på Årsta IP i Uppsala, som är en 11-mannaplan. Denna
hyrs ut av ägaren Sportfastigheter AB till Uppsala kommun för 494 000 kr/år (Kulma, 2017). Detta
värde används för all beräkning av pay off-tid oavsett material. För beräknade resultat, se tabell 7.

Corkonut och InfillPro Geo
Allmänt tillgängligt information, samt information tillgänglig från tillverkare saknas. Således har ingen
pay-off tid kunnat beräknas.

Geofill
För att fylla en fullstor 11-mannaplan med Geofill krävs det 38.5 ton Geofill samt 144 ton kvartssand.
Totalt skulle det innebära en kostnad på 546 288 kr (Ditzel, 2017). Den beräknade pay-off tiden blir
således 1.85 år.

Envirofill
För att fylla en fullstor 11-mannaplan med Envirofill krävs 287 ton av materialet. Materialet som im-
porteras från USA kostar $600/ton inklusive frakt till Stockholm (Coleman, 2017). Totalt blir detta en
anläggningskostnad för material på 1 422 113 kr. Den beräknade pay-off tiden blir således 3.97 år.

Safeshell
Det krävs 66 ton av Safeshell för att fylla en 11-mannaplan. Tillverkaren uppger att materialet kostar
$1800/ton inklusive frakt till Stockholm (Coleman, 2017). Utöver detta behövs ett undre lager med
kvartssand på 221 ton, som uppges kosta 25 kr/m2 (Konstgräsnet, u.å.). Totalt blir det en anläggnings-
kostnad för material som uppgår till 1 173 750 kr. Den beräknade pay-off tiden blir således 4.34 år.

Coverlawn
Materialet kostar 300 kr/m2 för anläggning av en 11-mannaplan. En 11-mannaplan på 7700 m2 ger då
en kostnad på 2 310 000 kr (Albäck, 2017). Den beräknade pay-off tiden blir således 10.66 år. Detta är
inklusive anläggningskostnader för Coverlawn på en spelbar naturgräsplan.

EPDM
EPDM uppges kosta 5 500 kr/ton och det krävs 50,05 ton EPDM för anläggning av en 11-mannaplan.
Detta genererar en anläggningskostand för granulatet på 275 275 kr (Benker, 2017). Utöver detta krävs
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ett undre lager av kvartssand på 94,2 ton som uppges kosta 25 kr/m2 vid anläggning (Hermelin A.,
2017). Detta genererar en totalkostnad för anläggning av material på 467 775 kr. Den beräknade pay-off
tiden blir således 1,39 år.

5.5.7 Tillgänglighet och utbredning

Corkonut
Materialet kommer från en amerikansk tillverkare. Som referenser anger de en rad konstgräsplaner runt
om i USA (GreenPlay, u.å. a). Det finns inga uppgifter om en svensk återförsäljare och företaget har inte
heller gått att kontakta för prisuppgifter eller prover. Alltså anses tillgängligheten mindre god.

Geofill
Tillverkaren Italgreen har ingen återförsäljare i Sverige, de har dock möjlighet att leverera material till
Sverige med lastbil (Ditzel, 2017). Geofill finns installerat på över 500 konstgräsplaner varav ett hundra-
tal planer med liknande klimat som Sveriges. Alltså anses tillgängligheten och utbredningen för Geofill
vara mycket god.

InfillPro Geo
InfillPro Geo finns tillgängligt på den svenska marknaden via en svensk återförsäljare, då under namnet
Geo Infill Pro (Gårda Johan AB, u.å.). Hur många planer som Geo Infill Pro finns installerat på har inte
företaget meddelat. Då utbredningen av Infill Pro Geo inte har kunnat fastställas anses tillgängligheten
och utbredningen enbart som god.

Envirofill
Envirofill finns tillgängligt på den amerikanska marknaden och frakt av materialet till Sverige är möjligt.
Idag finns det över 150 planer, främst i Nordamerika, som är installerade med 100 % Envirofill (Coleman,
2017). Det är enkelt att få kontakt med tillverkarna men eftersom materialet kräver frakt från USA anses
tillgängligheten samt utbredningen endast som god.

SafeShell
Safeshell finns tillgängligt på den amerikanska marknaden och frakt av materialet till Sverige är möjligt.
Safeshell finns enbart installerat på ett fåtal planer då materialet bara funnits på marknaden sedan decem-
ber 2016 (Coleman, 2017). Det är enkelt att få kontakt med tillverkarna men eftersom materialet kräver
frakt från USA samt har begränsad utbredning, anses tillgängligheten och utbredningen som mindre god.

CoverLawn
Coverlawn är en svensk variant av hybridgräs som säljs av Åhus Turf. Den finns inte installerad på
någon fullstor 11-mannaplan (Åhus Turf, u.å.). Tillgängligheten och utbredningen får då anses mindre
god, främst på avsaknaden av installerade planer.

EPDM
Tillgängligheten för EPDM anses mycket god då detta är ett väletablerat alternativ, det finns till ex-
empel på Sportfastigheter AB:s befintliga konstgräsplaner i Uppsala (Sportfastigheter AB, u.å.). Utöver
detta finns försäljare i Sverige såsom Unisport vilka är återförsäljare av EPDM till Sportfastigheter AB
(Benker, 2017). Utbredningen och tillgängligheten för EPDM anses således mycket god.

5.5.8 Risk för utsläpp av mikroplaster

Corkonut och SafeShell
Då Corkonut är ett helt organiskt fyllnadsmaterial bestående av kork och/eller kokos är risken för ut-
släpp av mikroplaster förmodat låg (GreenPlay, u.å. b). Detsamma antas gälla för SafeShell, som består
av valnötsskal (USGreentech, u.å. b). Det finns ingen information om huruvida Corkonut skulle behöva
inblandning av gummimaterial för att klara svenskt klimat, vilket är fallet för andra kokosblandningar.
Därav det lägre betyget. SafeShell däremot kräver inga extra åtgärder (Coleman, 2017) och förmodas ha
mycket låg risk.
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Geofill
Geofill finns i flera varianter. Vilken variant som används på en konstgräsplan avgörs av klimatet på
platsen. Då två sorterna som innehåller SBR respektive TPE löper viss risk för utsläpp av mikroplaster.
De sorterna som är helt organiska löper ingen risk för utsläpp av mikroplaster (Italgreeen, u.å.). I Sveri-
ge rekommenderas att använda Geofill TP (TPE) alternativt Geofill N (SBR) p.g.a. att dessa är bättre
anpassade för det svenska klimatet (Ditzel, 2017). Således anses risken för utsläpp av mikroplaster som
hög

InfillPro Geo
Produktvarianten som återfinns i Stenungsunds kommun, InfillPro Geo TP, innehåller 10 % TPE som
är ett gummigranulat, det finns därmed en risk för utsläpp av mikroplaster även om den är lägre än om
fyllnadsmaterialet skulle bestå helt och hållet av TPE (Guide to synthetic infill products: Glossary of
terms from Synthetic Turf Council, 2012). För en annan variant av InfillPro Geo som endast innehåller
organiska material, är den risken istället mycket låg (GreenPlay Organics, 2015).

Envirofill
Tillverkarna har inte uppgett någon information angående risken för utsläpp av mikroplaster i samband
med användning av Envirofill (Coleman A., 2017). En potentiell källa till mikroplastpartiklar skulle
kunna vara avskavda delar av Envirofills akrylbeläggning. Livslängden på Envirofill är dock formulerad
efter hållbarheten på just akrylbeläggningen (Coleman A., 2017). Därför är det ett rimligt antagande att
risken för läckage av mikroplastpartiklar är låg så länge materialet ej används efter att livslängden gått ut.

CoverLawn
CoverLawn är som en plastmatta som inkorporeras i en vanlig gräsmatta. Plasten som tillsätts planen
sitter alltså fast i marken och utgör alltså ingen större risk för läckage av mikroplaster (Åhus Turf, u.å.).

EPDM
Det finns dokumenterade utsläpp av mikroplaster från konstgräsplaner med gummigranulat (Wallberg
et al., 2016, Magnusson K. et al., 2015). Det är därför rimligt att säga att användning av EPDM i
konstgräsplaner utgör en mycket hög risk för utsläpp av mikroplaster.

5.5.9 Risk för utsläpp av metaller

Corkonut
Då detta är ett organiskt fyllnadsmaterial och liknande material har mycket låg risk för utsläpp av me-
taller, sänks misstanken om skadliga utsläpp, även om information saknas. Se till exempel Geofill.

Geofill
InfillPro Geo
Provtagning av dräneringsvatten från referensplanen på Vallens IF visade på förhöjda halter zink, bly
och koppar. Risken för läckage bedöms ändå som låg på grund av låga värden och obekräftat ursprung
(Lithner, 2016). Laborationstester har utförts av oberoende part på uppdrag av företaget, resultaten vi-
sade på mycket låga halter av sex olika tunga metaller, alla under angivna gränsvärden (Labosport, 2012).

Envirofill
Tester för urlakning och extraktion av metaller genomfördes senast april 2016 (Sport Labs USA, 2016a),
komplementerande analysrapport tillkom november 2016 (Sport Labs USA, 2016b). Testmetoder och
gränsvärden är angivna enligt EN 71-3 - Safety of Toys Part 3: Migration of certain elements (a) och
ASTM F-3188-16 for Extractable Hazardous Metals in Synthetic Turf Infill Materials (b).

Resultatet inkluderar ca 20 olika metaller, samtliga testvärden var under angivna gränsvärden. För att
ytterligare säkerställa vilka metaller Envirofill innehåller och således riskerar att släppa ut genomfördes
en analys av materialet med XRF. Resultatet från XRF visar på väldigt låga halter av alla metaller.
Magnesium var den metall som gav högst utslag med ca 1 volymprocent. Övriga metaller låg i intervallet
0,1-0,0001% av totalvolymen. Således bedöms risken för utsläpp av miljöfarliga metaller till mycket låg,
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se appendix för full redogörelse av metaller i Envirofill.

SafeShell
Tester för urlakning och extraktion av metaller genomfördes senast april 2016, supplementerande ana-
lysrapport tillkom november 2016. Samtliga nivåer av metaller i lakvatten från SafeShell befann sig
under gränsvärdena enligt Europeisk Standard EN71-3 – Safety of Toys Part 3: Migration of certain
elements.(Sport Labs USA. 2016c, Sport Labs USA. 2016d)

Safeshell inkluderades i genomförd XRF-analys. Resultaten visar på väldigt låga halter av metaller, i
appendix finns en full redogörelse från XRF. Magnesiuminnehållet var det högsta på knappt 1,6 vo-
lymprocent. Resterande metaller fanns i varierande halt inom intervallet 0,01-0,0001 %, således bedöms
risken för utsläpp av metaller i farlig halt som mycket låg.

CoverLawn
CoverLawn, i egenskap av att vara hybridgräs, innehåller inget fyllnadsmaterial (Åhus Turf, u.å.). Endast
konstgrässtrån av plast utgör en potentiell källa till utlakning av metaller, dock är det fallet för samtliga
undersökta konstgrässystem och tas därför inte med i bedömningen. Det är därför ett rimligt antagande
att CoverLawn ej ger upphov till utsläpp av metaller.

EPDM
Den zinkoxid som ibland används vid vulkaniseringen av gummit är en potentiell källa till utsläpp av zink,
dessutom har laktester påvisat förhöjda halter av krom (Magnusson S., 2015, Nilsson et al, 2008). Därför
bedöms att användning av EPDM innebär en viss risk för utsläpp av zink i halter som kan anses skadliga.

Enligt den analys som genomfördes med XRF innehåller materialet höga halter zink. Halten zink i
EPDM bedöms ligga mellan 10-20 %, XRF röntgar en volym, då stor del av volymen var luftfylld räknas
luften in i den totala volymen, därav bör halten zink vara högre än de 10% som XRF-analysen påvisade.
Även om halterna zink i EPDM är relativt höga har laktester som gjorts av bl.a. S. Magnusson (2015)
inte påvisat halter som överskrider svenska gränsvärden. Magnesium och kalcium var de andra två äm-
nen som visade på halter över 1 %. Övriga metaller fanns enbart i mycket små halter, i storleksordning
0,01-0,0001 % av totalvolymen och bedöms således inte ha någon negativ påverkan på miljön.

5.5.10 Risk för utsläpp av organiska miljöfarliga ämnen

Corkonut
Information saknas. Då detta är ett organiskt fyllnadsmaterial och då undersökningar har visat att lik-
nande material orsakar mycket låg risk för utsläpp av organiska miljöfarliga ämnen så antas låg risk för
utsläpp även här. Se till exempel SafeShell.

Geofill
Materialet av variant Geofill N prövades 2016 av Labosport, testrapporten har erhållits från tillverkaren
på förfrågan. Resultatet visar på låga men detekterbara halter av ett antal PAH:er, däribland pyren och
flouranten. Total mängd EOX2 var 72 mg/kg enligt testmetod DIN 18035-7:2014-10. Satt i perspektiv
har en tysk standardiseringsorganisation (DIN), bestämt miljökraven för EOX till 100 mg/kg för övre
konstgräslager och fyllnadsmaterial sammansatt. (Kolitzus 2002, Wallberg 2016)

InfillPro Geo
Provtagning av dräneringsvatten från referensplanen hos Vallens IF visade på förhöjda halter av ftala-
ten DEHP. Risken för läckage bedöms dock som låg på grund av låga värden och obekräftat ursprung
(Lithner, 2016). Laborationstester har genomförts på materialet med avseende på PAH 16, resultatet
var under detekterbara värden (Labosport 2012). Sammantaget bedöms därför risken för utsläpp av
organiska miljöfarliga ämnen som låg.

2Extraherbara organiska halogener
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Envirofill Tester för innehåll av polyaromatiska kolväten genomfördes senast juni 2015, kategori
PAH 16. Samtliga kolväten fanns i lägre koncentration än lägsta detekterbara värde, vilket var 10 g/kg
material. (AIRL, INC. 2015). Tillverkaren har inte testat materialet för innehåll eller urlakning av feno-
ler. Risken för utsläpp av organiska miljöfarliga ämnen bedöms som låg.

SafeShell
Information saknas då tester för organiska miljöfarliga ämnen ej har genomförts på SafeShell. Troligen
beror detta på att produkten nyligen är framtagen och lanserades först på hösten år 2016. Då detta är
ett behandlat organiskt fyllnadsmaterial förmodas risken vara låg.

CoverLawn
CoverLawn består av en tjock vävd tråd i mattan, och konstgrässtrån av plast (Åhus Turf, u.å.). Det är
därför ett rimligt antagande att CoverLawn inte skulle innebära något läckage av organiska miljöfarliga
ämnen.

EPDM
Vid tillverkningen av EPDM tillsätts bland annat kimrök, flamskyddsmedel och mjukgörare, som be-
döms som miljöfarliga (Magnusson S., 2015). Trots detta potentiella innehåll av organiska föreningar så
visar laktester på halter klart under riskvärden (Magnusson S., 2017).

5.6 Sammanställning av bedömningsunderlag
De olika kriterierna och hur väl fyllnadsmaterialen uppfyller dem har sammanställts nedan för översikt
(se figur 4). De uträknade kostnaderna har beräknats enligt definitionen av pay off-tid (se tabell 7).

Figur 4: Sammanställning av hur väl de olika alternativen av fyllnadsmaterial uppfyller de utvalda kri-
terierna.

Tabell 7: Översikt med avseende på de ekonomiska aspekterna
Material Anläggningskostnad för material Kostnad för påfyllnad av material/år Underhållskostnad/år Inkomst/år Pay off-tid (år)

Geofill 642 538,00 kr 12 551,00 kr 134 576,00 kr 494 000,00 kr 1,85 år
InfillPro Geo Information saknas Information saknas Information saknas 494 000,00 kr Information saknas
Corkonut Information saknas Information saknas Information saknas 494 000,00 kr Information saknas
SafeShell 1 366 250,00 kr 44 858,00 kr 134 576,00 kr 494 000,00 kr 4,34
CoverLawn 2 310 000,00 kr 0,00 kr 277 400,00 kr 494 000,00 kr 10,66
Envirofill 1 422 113,00 kr 1 324,00 kr 134 576,00 kr 494 000,00 kr 3,97
EPDM 467 775,00 kr 21 700,00 kr 134 576,00 kr 494 000,00 kr 1,39
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6 Diskussion

6.1 Säsongslängd baserat på marktemperaturdata
Det finns relativt stora osäkerheter i resultaten av denna behandling av mätdata. Eftersom uppmätta
negativa temperaturer i verkligheten till viss del är utspridda över vinterhalvåret och inte alltid är på
varandra följande, är det sannolikt att det i praktiken är mer än 60 dagar som konstgräsplaner som följer
denna marktemperatur är ospelbara. Det går samtidigt att ur figur 3 se att årsmedelvärdena tycks stiga
för varje år, och att marken således i snitt blir varmare. Det är dock omöjligt att uttala sig om ifall detta
skulle kunna vara en långsiktig trend. Istället kan det mycket väl vara så att temperaturerna till antal
och belopp vid början av mätningarna inte var representativa och att den temperaturökning åren därpå
snarare var ett återfall till mer normala värden. Med grund i sådana resonemang kan 60 dagar tjäle per
år snarare betraktas som en överskattning. Att det finns argument både för att antalet dagar med tjäle
är fler och färre än 60 per år orsakar att det finns en stor osäkerhet i värdet, och att det endast bör
användas som en ungefärlig riktlinje.

Mer exakt kännedom om antal tjäldagar kan t. ex. ligga till grund för beräkningar av kostnad per
speltimme för planer med olika vattenhållande förmågor, olika grad av uppvärmning, och andra unika
egenskaper som kommer påverka tjälbildning. Idealiskt vore i slutändan att insamla data från mätningar
på de olika befintliga typerna av planer för att kunna dra mer rättvisande slutsatser.

I detta fall kan det åtminstone konstateras att klimatet i Uppsala med 60 dagar tjäle om året bör
tas hänsyn till vid val av fyllnadsmaterial. Utifrån insamlad information om de olika materialens vat-
tenhållande förmågor, tycks det således som att Envirofill har mest fördelaktiga egenskaper eftersom att
det inte absorberar vatten, till skillnad från framförallt de kokosbaserade materialen. SafeShell är också
en god kandidat, även om denna absorberar 20 % vatten och alltså kan tänkas vara lite frostkänsligare.

6.2 XRF-röntgen av fyllnadsmaterial
XRF-mätningarna utfördes endast en gång per prov, till skillnad mot de normalt tre provtagningar som
ingår i den standardiserade metoden. Detta medför en viss osäkerhet i resultaten som bör beaktas. Mät-
ningarna gav standardavvikelser inom ett ganska vitt spann, men då det handlar om ämnen med väldigt
låga halter generellt har det ingen större inverkan på resultatet. Något som bör nämnas som felkälla
är att proverna inte kunde krossas och finfördelas till mindre beståndsdelar innan analys, som också är
standard. Det medförde i sin tur att när respektive material sedan överfördes till små förslutningsbara
provburkar, blev det en stor andel luft i varje provburk på grund av att materialet inte kunde packas
tillräckligt. När provburkarna analyserades med röntgenstrålning granskades hela innehållet i burken,
inklusive eventuell luft. Det skapar i sin tur ett något felaktigt resultat med avseende på de procentuella
andelarna av respektive ämne.

Studeras tabell 6 och EPDM:s innehåll, kan det konstateras att zink utgör en betydande del av pro-
vet. Här ska betonas att siffran 10 % är relativt osäker på grund av ovan nämnda anledning. Det kan
antas att siffran är 50-100 % högre än det angivna värdet. Förklaringen till den höga zinkhalten kan
härledas tillbaka till den vulkanisering som gummit genomgått, en process där zinkoxid används frekvent.

Vad zinkhalten innebär rent miljömässigt är svårt att säga, men ett antal studier har behandlat huruvida
lakvatten från konstgräsplaner med fyllnadsmaterial av gummi släpper ut halter av zink som kan anses
farliga för hälsa eller miljö. Laktester har generellt visat på förhöjda koncentrationer av zink. Enighet
råder om att hälsorisken för människor i kontakt med fyllnadsmaterial med avseende på zink är väldigt
låg, men den ekotoxikologiska påverkan är däremot fortfarande omdiskuterad. En rapport från danska
miljöinstitutet uppvisade ett PEC/PNEC värde3 = 28, och en urlakning på 0.76 % av totalt zinkinnehåll
per år, men lyfter att laborationsmetoden kan ha överskattat urlakningen och att en mer sanningsenlig
riskbedömning kan göras via långvariga lysiometerundersökningar (Nilsson, 2008). S. Magnusson (2017)
genomförde lysiometertest under ett års tid men fann att zinknivåer från planer med SBR och EPDM

3Predicted environmental concentration/Predicted no-effect concentration
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låg under svenska gränsvärden för dagvatten. Materialets zinkinnehåll bedöms därför inte som den be-
tydande faktorn i bedömningen av materialets miljöpåverkan i jämförelse med utsläppen av mikroplaster.

För övrigt hittades inga förhöjda halter av någon tungmetall i EPDM. Något som kan nämnas som
anmärkningsvärt är att små halter uran detekterades. Uranets ursprung är oklart och det kan handla om
en felmätning av instrumentet. Resultaten för Envirofill var väntade. Kvarts står för den enskilt största
beståndsdelen och siffran 51 % är en låg skattning där de luftfyllda porerna minskar skattningen av
kvarts som bör röra sig kring 95 %, men detta är ju inte ett ämne som på något sätt anses hälso- eller
miljöfarligt. För Envirofill kunde endast minimala halter av andra ämnen hittas. Det som bör beaktas
är att fyllnadsmaterialet som helhet analyserades. Det medför att själva ytbeläggningen i form av akryl
med mera, endast kommer utgöra en marginell del av provet. Även fast det är denna ytbeläggning som
kommer bli den första och kanske enda delen av materialet som kommer lakas ur med tiden. Eventuella
kommande undersökningar bör således fokusera på själva ytbeläggningen och dess innehåll snarare än
materialet som helhet. För Safeshell, som är ett organiskt material, uppmättes inga förhöjda halter av
något ämne vilket även det var förväntat då XRF inte registrerar organiska ämnen. Sammantaget kan
konstateras att XRF-mätningarna, trots vissa felkällor, kan bekräfta det som på förhand var förväntat
gällande innehållet av metaller i fyllnadsmaterialet. De halter som finns utöver de ovan nämnda bedöms
som för låga för att inte falla inom ramen för osäkerheter och fel.

6.3 Analys med gaskromatografi och masselektiv detektor av fyllnadsmate-
rial

Det huvudsakliga problemet vad gäller att simulera verkliga förhållanden med den första urlaknings-
metoden, där vatten används som lösningsmedel, utgörs av tidsbrist samt att typen av slitning från
ultraljudsbad inte har någon motsvarighet i naturen. För den andra metoden med heptan som lösnings-
medel utgörs samma problematik främst av att betingelserna är overkliga, då heptan inte förekommer
vid naturlig lakning från konstgräsplaner, där regnvatten är det enda lösningsmedlet. Att inga resultat
erhölls för någon av metoderna beror dock sannolikt på att lakningstiden behöver vara betydligt mycket
längre för att ämnen ska hinna diffundera ut i lösningsmedlet, oavsett lösningsmedel.

Ett argument för att innehåll i materialen urlakades, men att resultat uteblev på grund av brister i
metod eller utförande, är att ultraljudsbad tycktes få framförallt akrylbeläggningen på Envirofill att
släppa till viss del. Att inget innehåll detekterades trots detta, kan möjligtvis bero på att akrylbelägg-
ningen fastnade i det finmaskiga filtret som proverna filtrerades igenom innan analysen. Det observerades
att filtret blev grönaktigt vid filtrering, och kanske var det så att även andra organiska föreningar från
de andra proverna fastnade i filtret. Så ett scenario är att laktiden var tillräcklig men att filtret sållade
bort allt som kunde detekteras. Ett annat scenario är att laktiden var tillräcklig, men att filtret inte hade
någon påverkan, utan att bristen på detekterade ämnen är ett resultat i sig.

Om utgångspunkten är att resultatet är rättvisande, så skulle de testade materialen inte innehålla något
som kan detekteras av gaskromatografen, och vad gäller Envirofill och Safeshell är det trots allt väntade
resultat. Detta anses dock osannolikt då lakvattnet för EPDM, som fick agera referens och innehåller
flertalet dokumenterade föreningar från tidigare studier, inte heller kunde påvisas innehålla några orga-
niska föreningar.

Sammanfattat är troligtvis resultaten antingen felaktiga på grund av felkällor, eller irrelevanta på grund
av en olämplig metodutformning som genererat resultat som inte är representativa. I sin helhet bedöms
därför hela metoden som olämplig med de resurser och den tid som fanns att tillgå, och resultaten
inkluderas ej i bedömningen.

6.4 Fyllnadsmaterialens miljöpåverkan
Vad gäller förlusterna av fyllnadsmaterial från planer är det svårt att dra någon generell slutsats, då
detta kan variera i hög grad mellan olika planer. En avgörande faktor är typen av dräneringssystem som
är uppbyggt kring planen, samt hur plogningsrutiner med mera ser ut. Med hjälp av siffror för årlig på-
fyllnad kan grova approximationer av hur lätt materialen migrerar göras. Här synes att påfyllnadsgraden
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för de studerade materialen generellt ligger i storleksordningen 0.8-3 ton, undantaget Envirofill som bara
behöver en påfyllnad av ca 250 kg enligt leverantören USGreentech.

De tidigare studier som undersökt riskerna för utsläpp av metaller från fyllnadsmaterialen pekar på att
samtliga organiska fyllnadsmaterial, med undantag för Infillpro Geo, inte lakar ur nämnvärda mängder
metaller. Mätningar på lakvatten från Vallens IF där InfillPro Geo används har påvisat något förhöjda
halter av zink, bly och koppar, dock är osäkerheten i mätningarna stor då ett fåtal prover tagits under
en relativt kort tidsperiod sett till materialet livslängd. XRF-analysen bekräftar misstanken om EPDM
som fyllnadsmaterialet med högst innehåll av metaller. I tabell 6 ses en relativt hög halt zink för just
EPDM, en halt som bör justeras till upp emot 20 % på grund av felkällor under XRF-mätningarna.
Vad denna zinkhalt kan ha för påverkan på miljön har behandlats i ett tidigare stycke, och utsläpp från
metaller kan i dagsläget inte förväntas utgöra någon betydande miljöpåverkan från något av de i studien
medtagna fyllnadsmaterialen.

Vad gäller förekomsten av miljöfarliga organiska föreningar saknas data från två fyllnadsmaterial; Cor-
conut och SafeShell. Utstickaren i bedömningsunderlaget är Geofill, anledningen är relativt höga värden
av EOX. Geofill modell N, som är rekommenderad för bruk i svenskt klimat, innehåller en okänd halt
av ytbehandlat SBR. Eftersom tidigare forskning visat på SBR:s innehåll av PAH:er (Nilsson, 2008)
ses detta som den mest troliga anledningen till Geofills resultat. I undersökningen finns inget organiskt
material som visat på obefintliga halter av PAH:er, men likt resultatet för Geofill beror detta troligen
på inblandningen av gummigranulat. För att kunna dra slutsatser om miljöfarliga organiska föreningar i
de helt organiska materialen behövs extraktionstester genomföras. Riskerna med PAH:er ses som låga på
grund av tidigare laktester (Magnusson, S. 2017) men bör kunna kringgås fullständigt genom att undvika
användandet av gummimaterial, vilken kan ses mer som en positiv bieffekt av de minskade utsläppet av
mikroplaster.

Studeras risken för utsläpp av mikroplaster hos de olika fyllnadsmaterialen upptäcks relativt stora dif-
ferenser dem emellan. Betraktas materialens innehåll i form av plaster, kan det sedan kopplas ihop med
risken för spridning av mikroplasterna via antingen lakning eller förlust av hela granulatet. EPDM som är
ett gummigranulat medför som väntat betydande risk för utsläpp av mikroplaster, främst från förluster
via dränering och plogning. Effekterna av granulatet specifikt är inte undersökt men det kan antas ha
liknande påverkan på ekosystemet som andra mer studerade plaster som hamnar i naturen.

InfillPro Geo som förutom kork och kokos även behöver ca 10 % TPE är ett bättre alternativ än EPDM,
men faktum kvarstår att läckage av mikroplaster fortfarande är en risk p. g. a. TPE-innehållet. Även
Geofill behöver i de flesta fall någon form av gummigranulat uppblandat med det organiska materialet
för att uppnå önskad prestanda i svenskt klimat. I vilka proportioner som detta ska fördelas beror enligt
producenten på klimatet på platsen. Eftersträvas ett alternativ helt utan gummigranulat, får istället
något av de resterande materialen i studien diskuteras. Envirofill som ej är i behov av gummigranulat,
är dock inte helt fritt från plaster. Detta då dess beläggning består av akryl. Tillverkaren garanterar
att denna beläggning håller i 16 år, vilket gör att förluster av mikroplaster via lakning nästintill kan
uteslutas. Vad Envirofill som i dess helhet spridits till naturen, skulle ha för påverkan på ekosystemet är
ej studerat. Då granulatet består av kvarts med en hög densitet, är riskerna för att materialet ska flyta
runt i en vattenmassa likt mikroplaster små. Med största sannolikhet skulle materialet snabbt sedimen-
tera och där troligtvis inte utgöra någon betydande miljörisk i det avseende där mikroplaster misstas
som föda av limniska organismer. Med tiden skulle dock akrylbeläggningen lakas bort och först då kan
eventuell miljöpåverkan ske.

De enda fyllnadsmaterialen i undersökningen som inte ska innehålla någon form av plast är de orga-
niska produkterna Corkonut samt SafeShell, där det senare är det enda materialet som med säkerhet inte
behöver någon inblandning av gummigranulat och därmed blir ett helt plastfritt alternativ.

Sammanfattas de olika miljöriskerna kring fyllnadsmaterialen landar slutsatsen på att den otvivelaktigt
största miljöpåverkan från dessa granulat härstammar från den plast som materialen innehåller, eller som
krävs för att uppnå godtagbar spelstandard. Därav får det stor betydelse när en sammanvägd bedömning
av miljöriskerna för respektive material görs. Alla typer av gummigranulat - varav SBR, TPE, R-EPDM,
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och EPDM är de som nämnts i detta arbete - antas således ha den största miljöpåverkan av befintliga
fyllnadsmaterial. Önskas ett fyllnadsmaterial helt utan inblandning av plast finns, om man utgår från de
studerade materialen i denna undersökning, bara ett alternativ, vilket är SafeShell. Envirofill bör dock
inte uteslutas helt då dess miljöpåverkan kan diskuteras, både p.g.a. dess troligtvis låga migrationsgrad,
men även materialets sammansättning, där den tunna akrylbeläggningen är det enda som potentiellt
skulle kunna vara en källa till spridning av sekundära mikroplaster.

6.5 Ekonomiska aspekter med fyllnadsmaterial
I sammanställningen över de ekonomiska aspekterna i tabell 7 kan anläggningskostnaderna för varje un-
dersökt fyllnadsmaterial tydligt utläsas. EPDM har lägst kostnad, följt av det mer miljövänliga Geofill.
Att priserna varierar såpass mycket beror, förutom priset för materialet, även på mängd material som
krävs för att fylla en konstgräsplan samt kostnaderna för att frakta materialet till Sverige. Alla angivna
priser är inklusive frakt till Uppsala-/Stockholmsområdet. Fraktkostnaderna påverkar priserna för Envi-
rofill, Safeshell samt Geofill.

Envirofills höga kostnad beror, förutom på frakten, även på den stora mängden material som krävs
av detta material för att fylla en konstgräsplan. Här används inte kvartssand under fyllnadsmaterialet,
vilket leder till att mer Envirofill krävs. För Envirofill krävs ca. 280 ton medan för de andra materialen
krävs ca. 40-60 ton material plus kvartssand, men samtidigt kräver Envirofill inte påfyllnad lika ofta
som EPDM eller något av de organiska materialen. Det ska tilläggas att Envirofill har en garanti på
16 år, vilket motsvarar livslängden för två konstgräsplaner. Alltså kan Envirofill från en konstgräsplan
återanvändas till en ny konstgräsplan. Safeshell som är det andra materialet som fraktas från USA, har
också höga kostnader i jämförelse med EPDM och Geofill. Här tillkommer precis som för Envirofill en hög
fraktkostnad, och dessutom har Safeshell en relativt hög påfyllnadsgrad. För Geofill som finns i Europa
blir fraktkostnaderna betydligt lägre, priserna för material till en fullstor 11-mannaplan och leverans till
Uppsala, skulle bli 32 000 euro respektive 6000 euro (Ditzel, 2017). Precis som Safeshell kräver Geofill att
ett lager av kvartssand adderas. EPDM behöver inte fraktas i samma mån som ovan nämnda material,
vilket leder till en minskad kostnad för just frakt. Det krävs även för EPDM att kvartssand adderas till
konstgräsplanen.

Hur mycket kvartssand som krävs för de olika materialen varierar kraftigt. Det har tagits hänsyn till
detta vid beräknande av anläggningskostnad för materialen. Däremot har inga siffror på vilken mängd
kvartssand som krävs för påfyllnad varje år erhållits. Ett antagande att påfyllnadsgraden är densamma
för EPDM, Safeshell samt Geofill har således gjorts. Detta kan nämnas som en möjlig felkälla för kost-
naden för den årliga påfyllnaden. Vilket i sin tur kan komma att påverka resultatet för pay-off tid något.

Med hänsyn till de resultat som studien har genererat kan det konstateras att EPDM är det materi-
alet som är billigast att anlägga samt har lägst pay-off tid. Det materialet som är billigast efter EPDM
är Geofill, vilket delvis innehåller gummigranulat (SBR eller TPE). Målet med studien var att hitta ett
material att ersätta gummigranulat med. Då återstår Envirofill samt Safeshell. Safeshell har något lägre
pay-off tid, men inte lika lång beräknad hållbarhet, samt att Safeshell inte går att återanvända på en
konstgräsplan. Med hänsyn till målet för studien är Envirofill det material som blir minst kostsamt i
längden. Det sista alternativet som undersökts, Coverlawn, har en mycket hög anläggningskostnad samt
en dubbelt så hög underhållskostnad motsvarande konstgräset. Resultatet blir en pay-off tid på över 10
år, vilket endast är något under den beräknade livslängden och därför anses orimlig. Även då hybridgräs
anses som ett spännande alternativ är det för denna studien inte aktuellt, då kostnaden per speltimme
inte är motiverbar för breddfotboll.
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7 Slutsatser
Litteraturstudien som utförts pekar på att användandet av gummigranulat som fyllnadsmaterial i konst-
gräsplaner utgör en potentiell miljörisk och att det är önskvärt att ersätta. Utifrån tillgänglig information
är de material som uppfyller flest kravkriterier Geofill, SafeShell och Envirofill. Geofill och Envirofill är
mer fördelaktiga ur ett ekonomiskt perspektiv och sett till livslängd. Alla tre alternativ har dock en rimlig
pay off-tid i förhållande till dess livslängd. SafeShell är det enda fyllnadsmaterial som kan användas helt
utan risk för utsläpp av mikroplaster, medan risken är relativt liten för Envirofill och desto högre för
Geofill. SafeShell är dock ett väldigt nytt och obeprövat material, medan Envirofill och Geofill i högre
grad är etablerade på marknaden. Med avseende på säsongslängd och speltimmar så är Envirofill det
bättre alternativet, men varken SafeShell eller Envirofill torde medföra någon nämnvärd förändring på
spelbarhet under året jämfört med en konventionell konstgräsplan.

Vid val av fyllnadsmaterial bör klimatet på platsen, samt syfte med anläggningen, tas hänsyn till. Reso-
nemang bör utgå ifrån hur stor del av året planen ska nyttjas för spel, samt om planen ska användas till
bredd- eller elitfotboll. Tyvärr har materialen InfillPro Geo och Corkonut blivit utelämnade ur diskus-
sionen på grund av otillräckligt underlag. Från den informationen som har gått att få kan de ändå anses
som möjliga lösningar till dagens gummigranulat. Avslutningsvis kan det konstateras att fyllnadsmate-
rialen Envirofill och SafeShell är de mest hållbara alternativen som undersökts i detta arbete. Både ur
ett miljö- och ekonomiskt perspektiv.
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9 Appendix

Matlabkod

1 %Tja ldatabehandl ing
2 load ( ’ matlab .mat ’ ) %Matdata dar uppenbart f e l a k t i g data ar bortp lockade (

mat s e r i e r 2009 som v i s a r pa temperaturer pa −100 c e l s i u s osv )
3 n=1;
4 i =1;
5 S = ze ro s ;
6 %Skapar en while−loop som tar medelvardet f o r va r j e dygn (1 matvarde/h) av

a l l a temperaturer vid ytan f ran 1998 t i l l 2016
7 whi le n<163633;
8 T =(A(n : n+23 ,5) ) ;
9 S( i ) = sum(T) /24 ;

10 i=i +1;
11 n = n + 24 ;
12 end
13 x = ( 1 : l ength (S) ) ;
14 T j a l l i n j e = ze ro s ( l ength (x ) ) ; %Skapar en ba s e l i n e f a r a t t t y d l i g a r e

v i s u a l i s e r a de varden som ar under 0 grader
15

16 subplot ( 3 , 1 , 1 ) %Plo t ta r a l l a temperaturer mot dagar
17 p lo t (x , S) ;
18 Ar = [ 1 9 9 8 : 1 : 2 0 1 6 ] ;
19 s e t ( gca , ’ Xtick ’ , 0 : 3 59 : 6 818 )
20 s e t ( gca , ’ X t i c k l abe l ’ , Ar)
21 s e t ( gca , ’ xl im ’ , [ 0 6818 ] )
22 x l ab e l ( ’ ar ’ ) ;
23 y l ab e l ( ’C ’ ) ;
24 t i t l e ( ’ Dagsmedelvarde av temperatur 1998−2016 ’ )
25 hold on
26

27 p lo t (x , T j a l l i n j e , ’ r ’ ) ; %Plo t ta r ba s e l i n en
28 B = S ;
29 B(B>0) = 0 ;
30

31 subplot ( 3 , 1 , 2 ) %Plo t ta r a l l a negat iva varden mot dagar
32 p lo t (x ,B) ;
33 s e t ( gca , ’ Xtick ’ , 0 : 3 59 : 6 818 )
34 s e t ( gca , ’ X t i c k l abe l ’ , Ar)
35 s e t ( gca , ’ xl im ’ , [ 0 6818 ] )
36 x l ab e l ( ’ ar ’ ) ;
37 y l ab e l ( ’C ’ ) ;
38 t i t l e ( ’ Dagsmedelvarde f a r temperaturen av v in t e rn ’ )
39

40 l = 1 ;
41 q=1;
42 Arsmedelvarden = ze ro s ;
43 whi le q<20
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44 O = (S (1 , l : l +358) ) ; %Plockar ut de 358 matvarden i tage t och p l a c e r a r i
O. Antar 358 dagar med matdata per ar f o r a t t summan av det t o t a l a
anta l madatan ska b l i 19 ar .

45 Tpos = O<=0; %Hit ta r po s i t i on e rna f o r de varden va r j e ar som ar
mindre e l l e r l i k a med 0

46 Tmin = O(Tpos ) ; %Place ra r a l l a temperaturer som ar mindre e l l e r l i k a
med 0 i en vektor Tmin

47 MedelT = mean(Tmin) ; %Tar medelvardet f o r temperaturerna
48

49 Arsmedelvarden (1 , q ) = MedelT ;
50 l = l + 358 ;
51 q=q+1;
52 end
53

54 Ar2 = [ 1 9 9 7 : 1 : 2 0 1 6 ] ; %
55 x2 = ( 1 : l ength ( Arsmedelvarden ) ) ;
56 subplot ( 3 , 1 , 3 )
57 p lo t ( x2 , Arsmedelvarden , ’ ∗ ’ )
58 s e t ( gca , ’ Xtick ’ , 0 : 1 : 1 9 )
59 s e t ( gca , ’ X t i c k l abe l ’ , Ar2 )
60 s e t ( gca , ’ xl im ’ , [ 1 2 0 ] )
61 x l ab e l ( ’ ar ’ )
62 y l ab e l ( ’C ’ ) ;
63

64 KL=(sum(B<0) ) /(19) %anta l dagar med t j a l e i s n i t t f ran 1998−2016
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Tabell 8: Resultat från XRF-röntgen
Name W 1TV017 Name W 1TV017 Name W 1TV017
ID EPDM ID Envirofill ID Safeshell
Operator Roger Herbert Operator Roger Herbert Operator Roger Herbert
Application GeoMining Application GeoMining Application GeoMining
Method OxideConcentrates Method OxideConcentrates Method OxideConcentrates
ElapsedTime 180.0 ElapsedTime 180.0 ElapsedTime 180.0
MgO 1.4441 MgO 1.0885 MgO 1.6340
MgO Err 0.3785 MgO Err 0.2686 MgO Err 0.2921
Al2O3 0.7011 Al2O3 0.6329 Al2O3 0.6844
Al2O3 Err 0.0741 Al2O3 Err 0.0748 Al2O3 Err 0.0636
SiO2 1.8879 SiO2 51.0339 SiO2 0.2114
SiO2 Err 0.0696 SiO2 Err 0.2803 SiO2 Err 0.0338
P 0.0386 P <LOD P 0.0386
P Err 0.0076 P Err 0.0054 P Err 0.0054
S 2.2365 S 0.0966 S 0.0663
S Err 0.0189 S Err 0.0056 S Err 0.0051
Cl 0.5792 Cl 0.1585 Cl 0.0180
Cl Err 0.0137 Cl Err 0.0105 Cl Err 0.0103
K2O 0.0394 K2O 0.1264 K2O 0.8309
K2O Err 0.0040 K2O Err 0.0042 K2O Err 0.0084
Ca 4.2743 Ca 0.0848 Ca 0.1996
Ca Err 0.0130 Ca Err 0.0025 Ca Err 0.0043
Ti 0.0024 Ti 0.0443 Ti 0.0017
Ti Err 0.0022 Ti Err 0.0048 Ti Err 0.0016
V <LOD V <LOD V <LOD
V Err 0.0020 V Err 0.0022 V Err 0.0015
Cr <LOD Cr <LOD Cr <LOD
Cr Err 0.0012 Cr Err 0.0009 Cr Err 0.0009
Mn 0.0021 Mn 0.0016 Mn 0.0034
Mn Err 0.0010 Mn Err 0.0007 Mn Err 0.0008
Fe 0.0404 Fe 0.7032 Fe 0.0047
Fe Err 0.0018 Fe Err 0.0055 Fe Err 0.0009
Co 0.0165 Co <LOD Co <LOD
Co Err 0.0013 Co Err 0.0009 Co Err 0.0004
Ni <LOD Ni <LOD Ni <LOD
Ni Err 0.0008 Ni Err 0.0005 Ni Err 0.0003
Cu 0.0144 Cu 0.0084 Cu 0.0108
Cu Err 0.0011 Cu Err 0.0005 Cu Err 0.0008
Zn 10.0225 Zn 0.0017 Zn 0.0035
Zn Err 0.0189 Zn Err 0.0003 Zn Err 0.0008
Ga 0.0146 Ga <LOD Ga <LOD
Ga Err 0.0006 Ga Err 0.0002 Ga Err 0.0002
As <LOD As <LOD As <LOD
As Err 0.0005 As Err 0.0002 As Err 0.0003
Se <LOD Se <LOD Se <LOD
Se Err 0.0001 Se Err 0.0001 Se Err 0.0001
Rb <LOD Rb 0.0002 Rb <LOD
Rb Err 0.0001 Rb Err 0.0001 Rb Err 0.0000
Sr 0.0035 Sr 0.0013 Sr 0.0020
Sr Err 0.0002 Sr Err 0.0001 Sr Err 0.0002
Y <LOD Y 0.0008 Y <LOD
Y Err 0.0004 Y Err 0.0002 Y Err 0.0006
Zr <LOD Zr 0.0145 Zr <LOD
Zr Err 0.0008 Zr Err 0.0006 Zr Err 0.0011

44



Tabell 9: Fortsättning på tabell 3
Name W 1TV017 Name W 1TV017 Name W 1TV017
ID EPDM ID Envirofill ID Safeshell
Operator Roger Herbert Operator Roger Herbert Operator Roger Herbert
Application GeoMining Application GeoMining Application GeoMining
Method OxideConcentrates Method OxideConcentrates Method OxideConcentrates
ElapsedTime 180.0 ElapsedTime 180.0 ElapsedTime 180.0
Nb <LOD Nb <LOD Nb <LOD
Nb Err 0.0008 Nb Err 0.0004 Nb Err 0.0013
Mo <LOD Mo <LOD Mo <LOD
Mo Err 0.0012 Mo Err 0.0010 Mo Err 0.0018
Rh <LOD Rh <LOD Rh <LOD
Rh Err 0.0005 Rh Err 0.0006 Rh Err 0.0007
Pd 0.0029 - - Pd 0.0018
Pd Err 0.0006 - - Pd Err 0.0009
Ag <LOD Ag <LOD Ag <LOD
Ag Err 0.0017 Ag Err 0.0016 Ag Err 0.0025
Cd <LOD Cd <LOD Cd <LOD
Cd Err 0.0007 Cd Err 0.0007 Cd Err 0.0010
Sn 0.0717 Sn 0.0184 Sn 0.1271
Sn Err 0.0092 Sn Err 0.0081 Sn Err 0.0120
Sb <LOD Sb <LOD Sb <LOD
Sb Err 0.0021 Sb Err 0.0021 Sb Err 0.0029
Te <LOD Te 0.0001 Te <LOD
Te Err 0.0001 Te Err 0.0001 Te Err 0.0001
Ba <LOD Ba <LOD Ba <LOD
Ba Err 0.0065 Ba Err 0.0067 Ba Err 0.0085
La <LOD La <LOD La <LOD
La Err 0.0102 La Err 0.0118 La Err 0.0138
Ce <LOD Ce <LOD Ce <LOD
Ce Err 0.0086 Ce Err 0.0097 Ce Err 0.0114
Hf <LOD Hf <LOD Hf <LOD
Hf Err 0.0020 Hf Err 0.0006 Hf Err 0.0014
Ta <LOD Ta <LOD Ta <LOD
Ta Err 0.0166 Ta Err 0.0029 Ta Err 0.0072
W <LOD W <LOD W <LOD
W Err 0.0167 W Err 0.0022 W Err 0.0056
Pt <LOD Pt <LOD Pt <LOD
Pt Err 0.0009 Pt Err 0.0006 Pt Err 0.0007
Au <LOD Au 0.0012 Au 0.0013
Au Err 0.0003 Au Err 0.0003 Au Err 0.0003
Hg <LOD Hg 0.0028 Hg 0.0043
Hg Err 0.0015 Hg Err 0.0012 Hg Err 0.0013
Tl <LOD Tl <LOD Tl <LOD
Tl Err 0.0011 Tl Err 0.0008 Tl Err 0.0016
Pb 0.0010 Pb <LOD Pb 0.0012
Pb Err 0.0006 Pb Err 0.0003 Pb Err 0.0005
Bi 0.0078 Bi <LOD Bi <LOD
Bi Err 0.0005 Bi Err 0.0002 Bi Err 0.0001
Th 0.0034 Th 0.0004 Th <LOD
Th Err 0.0008 Th Err 0.0003 Th Err 0.0004
U 0.0190 U <LOD U <LOD
U Err 0.0100 U Err 0.0080 U Err 0.0158
Cal Check Passed Cal Check Passed Cal Check Passed
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Sammanfattning

Konstgräsplaner avsedda för fotboll har sedan sekelskiftet sett en kraftig utveckling till antalet,
och i Sverige estimeras att 100 nya konstgräsplaner anläggs varje år. Anledningen till utvecklingen
är huvudsakligen den användningsgrad som möjliggörs i jämförelse med naturgräsplaner. Även om
forskningen kring konstgräsets miljöpåverkan är begränsad så indikerar den forskning som finns att
det granulerade gummit som används som fyllnadsmaterial bör fasas ut eftersom att det, förutom att
innehålla toxiska ämnen, dessutom utgör en omfattande utsläppskälla av mikroplaster. I takt med
att problemen med gummigranulat blir allt mer aktuella, med ett ökat intresse bland både aktörer
och företag, har det även fått en utökad medial uppmärksamhet.

I det här arbetet undersöks miljövänliga material som kan ersätta gummit utan att för den delen
äventyra spelkvalitén och ruinera investeraren. Med grund i tidigare studier, informationsinsamling
från leverantörer av konstgräslösningar och kemisk analys så har nio olika fyllnadsmaterial under-
sökts, inklusive gummigranulatet EPDM för jämförelse. Dessa har bedömts utifrån framtagna krite-
rier såsom spelbarhet, säsongslängd och risk för utsläpp av mikroplaster. Utifrån resultatet av detta
konstateras att det redan finns (åtminstone) tre material som, efter översiktlig granskning, bedöms
uppfylla både miljö- och spelkrav till en rimlig kostnad. Dessa är kokosfibrer (produktnamn Geofill)
från italienska tillverkaren Italgreen och akrylbelagt kisel (produktnamn Envirofill), och granulerat
valnötsskal (produktnamn Safeshell) från amerikanska tillverkaren US Greentech.

En nödvändig uppföljning av detta arbete skulle kunna bestå i mer ingående och resurskrävande
undersökningar av dessa och liknande material där det saknas tillräcklig information. Förhoppnings-
vis kan resultaten från denna rapport bidra till den pågående omställningen från gummigranulat som
fyllnadsmaterial i konstgräsplaner till mer miljövänliga alternativ.
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2 Inledning
Fördelarna med konstgräsplaner som alternativ till traditionella gräsplaner för bruk i sportsammanhang
är påtagliga. Spelsäsongen kan förlängas, antalet möjliga speltimmar ökar och kvaliteten bevaras enklare
(Lundqvist, 2017). Det är därför inte svårt att se varför antalet konstgräsplaner avsedda för fotboll och
annat bruk kraftigt har ökat till antalet under de senaste åren, utan tecken på att sakta ned (Magnusson
K. et al, 2015). I takt med konstgräsplanernas framväxt har dock vissa frågor väckts kring olika hälso-
och miljörisker, som först nu på senare tid har börjat nå allmänheten. I Sverige har frågan om konst-
gräsplaners hälso- och miljöeffekter skapat opinion. I synnerhet har Svenska Miljöinstitutets slutsats att
konstgräsplaner är Sveriges näst största källa till utsläpp av mikroplaster, skapat en oro kring det ut-
bredda användandet av gummibaserat fyllnadsmaterial i generationens konstgräsplaner (Magnusson K.
et al., 2015).

Granulatet, vars syfte är att förse planen med önskvärda spelegenskaper lika de som erbjuds av en natur-
lig gräsplan, är vanligen gjort av återvunna bildäck eller industritillverkat gummi (Magnusson S., 2015).
Vid anläggning krävs upp mot 50 ton granulat för en 11-manna plan (Benker, 2017) och utöver anlägg-
ningsmaterialet krävs kontinuerlig påfyllnad av flera ton fyllnadsmaterial per år, detta för att planen
ska bevara goda spelegenskaper (Nystedt, 2016). Det är just denna aspekt av konstgräsplanerna som nu
är ifrågasatt. Mängden granulat som försvinner, vart det tar vägen och dess påverkan på miljön, är alla
frågor som i dagsläget inte kan besvaras med god säkerhet eller precision.

Denna studies mål är därför att jämföra alternativa fyllnadsmaterial för konstgräsplaner som redan
är etablerade på marknaden och vars egenskaper är sådana att problematiken med gummigranulatet
kringgås. Jämförelsemetoden som används är skapad för att ge ett brett jämförelseunderlag som ska
kunna användas vid beslutsfattning. Huvudsakligen består jämförelsen av ett antal specifika kriterier som
var och en faller under en av tre kategorier; miljömässig hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och spelbarhet.
Spelbarhet avser här hur väl ett material lämpar sig för fotbollsspel, där internationella fotbollsförbundet
FIFA:s kriterier för kvalitetsmärkning har använts som referenspunkt.

3 Bakgrund

3.1 Konstgräsets historia, utveckling och fördelar
Konstgräset är från början en innovation från 1950-talets USA, som infördes med målet att utöka möjlig-
heten till rekreationsyta för unga människor i urbana miljöer. Många år senare har konstgräsplanen blivit
standard i diverse sportsammanhang och utvecklingen av konstgräsplaner som strävar efter att efterlikna
naturgräsplaner har sedan början av 2000-talet sett en stor expansion inom fotbollsvärlden (Synthetic
Grass Warehouse, 2013). Till skillnad från naturgräs påverkas inte konstgräs i lika stor utsträckning av
klimatet, vilket på många platser genererat en längre fotbollssäsong. Med uppvärmning möjliggörs till
och med spel året runt. Dessutom är konstgräset många gånger tåligare än naturgräset, vilket ökar den
möjliga nyttjandegraden avsevärt och gör konstgräsplaner yteffektiva (Liljenberg, 2017. Lundqvist, 2017).

Dagens konstgräsplaner är väldigt annorlunda från dem som utvecklades på 50- eller 60-talet. Det som
tidigare var nylongräs, har nu blivit tredje generationens konstgräs med grässtrån av polyeten och fyl-
landsmaterial av gummigranulat (Synthetic Grass Warehouse, 2013).



3.2 Anläggning av konstgräsplaner
3.2.1 Geoteknisk undersökning

Första steget i byggnationen av en konstgräsplan, är att genomföra en geoteknisk undersökning av jorden
där planen är tänkt att anläggas. Den geotekniska undersökningen syftar till att undersöka underlaget
till planen och se till att skapa förutsättningar för att planen ska hålla sig i många år. Detta görs
bl.a. genom att jordmånen undersöks och att förekomst av berg och sten i marken utreds. Eftersom att
planen också behöver hålla sig jämn under många år, undersöks tjälfarligheten och bärigheten i marken.
Detta för att förebygga tjälskador eller att marken sjunker ihop när den utsätts för tunga maskiner.
För att kunna förebygga risken för översvämningar, undersöks också markens infiltrationskapacitet samt
grundvattendjup (Svenska fotbollsförbundet, 2015).

3.2.2 Markarbete och avrinning

För att undvika sättningar och tjälskador i jorden krävs att underbyggnaden, grundarbetet, utförs på ett
korrekt sätt för den aktuella platsen. Markbyggnationen består främst av tre lager. Det första är förstärk-
ningslagret. Det består av krossmaterial och utförs med hänsyn till platsens befintliga förutsättningar vad
gäller köldmängd, tjälfarlighet och belastning. Det andra lagret är ett bärlager som består av bergkross.
Det tredje och sista lagret är ett dräneringslager, detta tjänar också som ett underlag för konstgräset och
utförs med grus. I dräneringslagret är det också viktigt att kraven på vattengenomsläppligheten möts
gällande kornstorlek och materialsammansättning, dessutom behöver materialet ha lämplig bärighet för
att förhindra sättningar i planen. Vid behov anläggs också ett avjämningslager för att erhålla en jämn
yta. Alla dessa lager dimensioneras med avseende på kunskaperna från den geotekniska undersökningen
(Svensk byggtjänst, 2014).

För att undvika vattenansamlingar på planen väljs en höjdsättning enligt figur 1. Utifrån höjdsättningen
avgörs placeringen av rännor och brunnar där vattnet tas upp. Dagvattenledningar anläggs vid planen
vilket leder yt- och dräneringsvattnet till det kommunala dagvattennätet. Om den geotekniska undersök-
ningen visat på mycket god infiltrationsförmåga i marken, är det dock fördelaktigt att leda vattnet genom
jorden. Ofta läggs en kant av asfalt runt fotbollsplanen för att fungera som en barriär för fyllnadsmateri-
alet i konstgräset. För att undvika att granulat transporteras ner i dränerings- och dagvattenledningarna,
kan en brunn med granulatfälla installeras (Svenska fotbollsförbundet, 2015).

Figur 1: Exempel på höjdsättningar som avgör hur vatten rinner av en plan.

Runt planen installeras ofta ett bevattningssystem, bevattningens huvudsyften är att svalka planen och
att minska friktionen. Under varma dagar med hög solinstrålning absorberar planen och det mörka
granulatet mycket värme, vilket kan leda till minskad komfort för spelarna (Jim, 2017). Planerna vattnas
också för att minska friktionen mellan spelare och konstgräs, detta för att undvika brännskador vid
glidtacklingar samt för att öka bolltempot (Svenska fotbollsförbundet, u.å.).



3.2.3 Installation av konstgräs

Efter att markarbetet är klart installeras ett sviktlager i form av en sviktpad som ligger under själva
konstgräset. Sviktpad tillämpas idag i stor utsträckning då det genererar sviktegenskaper i planen som
i sin tur bidrar till att en mindre mängd fyllnadsmaterial krävs. Det finns flera olika typer av sviktpads
och typen väljs beroende på valt system. Det finns både sviktpads som absorberar vatten och som inte
gör det. Sviktpads kan vara tillverkade av bland annat SBR-gummi och polypropylen (Svenska fotbolls-
förbundet, 2015). Själva konstgräset installeras sedan ovanpå sviktpaden.

Konstgräset består av fibrer som motsvarar grässtrån, dessa är oftast gjorda av polyeten men det finns
även exemplar av polypropylen. Fibrerna är sydda, vävda eller fästa på en fiberduk av latex eller back-
ning. Materialet som fibrerna är tillverkade av har olika egenskaper såsom mjukhet och köldtålighet,
och det förekommer även ibland att fibrer blandas i samma plan. Vilken sammansättning, tjocklek och
typ av fibrer som används påverkar planens egenskaper och livslängd. För att få en spelbar plan tillförs
fyllnadsmaterial i planen. I botten läggs kvartssand, alternativt flodsand, för att konstgräset ska hållas
på plats. Sandlagrets tjocklek varierar mellan olika konstgräsplaner och i vissa planer används det inte
alls. Ovanpå läggs fyllnadsmaterial som idag ofta består av gummigranulat. Idag används främst tre oli-
ka gummigranulat: SBR (återvunna bil- och maskindäck), EPDM (nytillverkat vulkaniserat gummi) och
TPE (nytillverkad termoplast) (Svenska fotbollsförbundet, 2015). Ett exempel på hur en genomskärning
av en typisk konstgräsplan skulle kunna se ut syns i figur 2.

Figur 2: Uppbyggnaden av en konstgräsplan (OBS ej skalenlig).

3.2.4 Ekonomiska aspekter av konst- och naturgräsplaner

Anläggningskostnaderna för naturgräs och konstgräs skiljer sig inte nödvändigtvis i någon större ut-
sträckning, förutom att det möjligtvis kan vara kostsamt att anlägga konstgräsplaner på grund av högre
krav på överbyggnad samt toppskikt. För en 11-manna konstgräsplan beräknas kostnaden, exklusive
toppskikt och dränering, att ligga inom intervallet 3,4–5,8 miljoner kronor medan kostnaden för en lika
stor naturgräsplan beräknas ligga mellan 3,7–5,3 miljoner kronor. Osäkerheten i kostnaderna beror till
stor del av vilken kvalitet som skall uppnås vid anläggningen. Med grund i dessa resultat tycks skillna-
derna i kostnad för anläggning inte bero i någon större omfattning av ifall det är en konstgräsplan eller
naturgräsplan (Månsson, 2010).

Kostnaderna för respektive plan kan dock väsentligt skilja sig åt vad gäller underhållet. För natur-
gräs grundar sig underhållet i klippning, gödsling och bevattning av gräset. Kostnaderna för underhåll
är ca 300 000 kr/år, kostnaden kan dock variera mycket beroende på i vilken omfattning underhållet
bedrivs. Enligt samma undersökning kan dock även underhållskostnaderna för konstgräsplaner uppgå
till höga siffror. Dessutom kan inköp av underhållsmaskiner för konstgräs vara mer kostsamt än inköp
av detsamma för naturgräs (Månsson, 2010). Trots högre totalkostnad på både kort och lång sikt för
konstgräsplaner, måste dock kostnaden per speltimme på respektive underlag tas hänsyn till. T.ex. ap-
proximeras speltiden på en naturgräsplan till runt 300 timmar/år, medan speltiden på en konstgräsplan
approximeras till ca 1500 timmar/år i en småstad med låg belägringsgrad, en storstad med hög beläg-
ringsgrad räknas spelas på 2500-3000 timmar/år (Lundqvist 2017). På platser där säsongslängden m. a.



p. klimatet är obegränsad, kan detta motivera ett högre totalpris för konstgräs än för naturgräs.

I nordiskt klimat påverkas dock säsongslängden för både naturgräs- och konstgräsplaner. Temperatu-
ren i marken under vintermånaderna är nämligen avgörande för säsongslängden på alla befintliga typer
av fotbollsplaner, och inte bara för naturgräs. Vid temperaturer av 0 ◦C och lägre, så fryser vattnet
som binds i planen och ger upphov till tjäle. En konstgräsplan med tjäle är ospelbar på grund av att
marken är för hård och förlorar viktiga spelegenskaper, framförallt ökar skaderisken avsevärt. Ifall max-
imal säsongslängd ska uppnås på en konstgräsplan, är det relevant att titta på omfattningen av den
uppvärmning som krävs för att uppnå dessa speltimmar och vilka kostnader det kan medföra. T.ex. har
uppvärmningskostnaderna i en undersökning uppmätts till ca 800 000 kr/år för en konstgräsplan i Upp-
sala (Ericsson et al, 2016). För konstgräsplaner där uppvärmning av olika skäl ämnar undvikas, kan det
istället vara relevant att undersöka säsongslängden med grund i klimatdata, t.ex. för marktemperatur
och vattenbalans, som kan ge en uppfattning om hur länge det är tjäle i marken. Totalt sett är det
viktigt att poängtera att slittåligheten hos konstgräs jämfört med naturgräs medför avsevärt många fler
speltimmar per år oavsett klimat.

3.3 Underhåll och krav på konstgräsplaner
3.3.1 Underhåll

Konstgräsplaner kräver regelbundet underhåll. Underhållet innefattar påfyllning av fyllnadsmaterial,
bevattning, rengöring, reparationer, målning av tillfälliga linjer och bortförsel av organiskt material
(Månsson, 2010). Rekommendationen är att borsta planen varje vecka för att fyllnadsmaterialet ska förbli
jämnt fördelat. Om oönskade material såsom organiskt material tillförs planen behöver den rengöras. Det
finns maskiner som suger upp det organiska materialet och granulatet för att sedan separera dessa och
återföra granulatet till planen. Anledningen till att organiskt material är oönskat är på grund av att det
kan förmultna och därmed bidra till tillväxt av gräs, mossa och alger i planen. Ett annat underhållsarbete
som behöver utföras är luftning. Då planen beträds av spelare packas granulatet och sanden, hur mycket
planen används avgör hur ofta luftning behöver ske. Att granulat försvinner från planerna är ett problem
som åtgärdas genom att nytt granulat fylls på (Svenska fotbollsförbundet, u.å. a).

3.3.2 Kvalitetkontroll

För att säkerställa att konstgräsplaner har lika bra spelegenskaper som professionella naturgräsplaner,
har världens största fotbollsförbund, Fédération Internationale de Football Association (FIFA) utvecklat
sin egen kravprofil. Planer som uppfyller dessa krav certifieras med kvalitetsmärkningen FIFA QUALITY
alternativt den ännu mer kravfyllda FIFA QUALITY PRO (FIFA, 2015). Det är utefter FIFA:s krav
och certifieringsprocess som konstgräsplaners spelbarhet mäts i Sverige. Det finns två olika nivåer av
spelbarhet i Sverige: breddfotboll och elitfotboll. De flesta planer i Sverige är certifierade för breddfotboll
och då enligt ett svenskt certifikat som är en översättning av det nordiska certifikatet för breddfotboll.
För elitfotboll följs FIFA:s testkriterier för FIFA 2 STAR (numera uppdaterat till FIFA QUALITY PRO,
red. anm.) (Svenska fotbollsförbundet, u.å. b).

Certifieringsprocessen för konstgräsplaner som FIFA tagit fram är en fyrstegsprocess som består av föl-
jande delar: laborationskontroll, installation, fältkontroll och godkännande/kvalitetsstämpling. För att
bibehålla en kvalitetsmärkning krävs dessutom att fältkontroll repeteras och godkänns med tre respektive
ett års intervall för FIFA QUALITY och FIFA QUALITY PRO (FIFA, 2015). För att kunna konstruera
en konstgräsplan som håller måttet för fotboll på en internationell nivå, krävs att samtliga tester som
ingår i certifieringsprocessens fyra delar genomförs som beskrivet i Handbook of Test Methods (FIFA,
2015a) och att resultaten faller inom de intervall som finns specificerade i Handbook of Requirements
(FIFA, 2015b).



3.4 Miljöpåverkan till följd av läckage av gummigranulat från konstgräspla-
ner

3.4.1 Gummigranulat som mikroplaster och dess miljöpåverkan

Dagens plaster är väldigt svårnedbrytbara, en vanlig PET-flaska tar till exempel ca 450 år för naturen
att bryta ned (Länsstyrelsen Skåne, 2013). Ett problem som länge uppmärksammats är spridningen av
plast i naturen. På senare tid har detta också riktat sig mot mikroplaster som sprids till följd av att plast
släpps ut i naturen. Mikroplaster har i studier visats ha en mängd olika negativa effekter på både flora
och fauna (Magnusson K. et al., 2016).

Mikroplaster definieras som plastpartiklar mellan 1 mm till 5 mm i diameter. Dessa kan sedan delas
in i primära samt sekundära mikroplaster utifrån dess ursprung. Primära mikroplaster är sådana som
medvetet producerats i liten storlek, exempelvis de som återfinns i kosmetika eller de gummigranulat
som oftast används som fyllnadsmaterial i konstgräsplaner idag. Sekundära plaster bildas via olika sorters
fragmentering av större plastpartiklar. Här kan nämnas slitage från bildäck som artificiell fragmentering.
Den naturliga fragmenteringen av mikroplaster utgörs främst av UV-strålning som också gynnar den
mekaniska nedbrytningen i form av t. ex. vågor och vind (Magnusson K. et al., 2016).

För att ha möjlighet att minska tillförseln av mikroplaster till havet, utförde en forskargrupp på uppdrag
av IVL Svenska Miljöinstitutet år 2016 en sammanställning där de redovisade de största utsläppskällorna
i Sverige. Konstgräsplaner kom då på en andra plats med utsläpp av 2300–3900 ton mikroplaster årligen
i form av dess gummigranulat (Magnusson K. et al., 2016). Kvantifieringen av spridningen är inte helt
pålitlig och det kvarstår att utreda detta mer ingående. Det är dock rimligt att utgå ifrån att en väsentlig
mängd av det granulat som försvinner från konstgräsplaner med största sannolikhet hamnar i naturen
och i en mängd olika ekosystem.

Även om det kvarstår många frågetecken kring mikroplasters miljöpåverkan, har vissa saker redan på-
visats. Mikroplaster kan lätt ses som föda av vattenlevande organismer och sedan bioackumuleras i nä-
ringskedjan. Som exempel kan gummigranulat i dess ursprungliga storlek misstas som föda av fåglar och
fiskar. Efter successiv nedbrytning, kan det tas upp av allt mindre organismer och intas av zooplankton
som förväxlar plasten med växtplankton. Resultatet blir att ackumulation sker i alla steg i näringskedjan
(Cole et al., 2011). Redan i en rapport från 2003 konstateras att det förekommer en tydlig bioacku-
mulation av mikroplaster i näringskedjan. I detta fall undersöktes ursprunget till de mikroplaster som
hittats i pälssälar och slutsatsen var att de härstammade från den fisk som utgjorde dess föda (Burton
& Eriksson, 2003). Farhågor som då väcks är om bioackumulationen leder tillbaka till oss människor
via förtäring av organismer som innehåller mikroplaster. Flera studier har visat att kommersiella arter
av räkor och musslor har ackumulerat mikroplaster (Devriese et al., 2015, Romeo et al, 2015). Anna
Kärrman et al (2016) har sammanställt effekterna av mikroplaster i naturen. Där framgår av studier att
mikroplaster inte bara ackumuleras på grund av att det misstas som föda, utan det har även observerats
att mikroplaster fastnat i gälarna på strandkrabbor. Musslor, som nämndes tidigare, kan via dess filtra-
tion av vattnet få i sig mikroplaster.

Potentiella effekter av denna bioackumulering är fortfarande relativt outforskade. Den har dock visat
sig kunna ge inflammationer och i vissa fall även orsaka kvävning vid intag. Går man in på mer specifika
organismer kan effekterna variera (Kärrman et al, 2016). Ytterligare ett problem med mikroplaster är
att miljöskadliga kemikalier som redan finns i naturen kan binda till plasternas partikelyta och på så
sätt ackumuleras i organismer (Cole et al, 2011). Fortfarande finns det som nämnts många effekter av
mikroplaster som ännu ej är studerade i någon högre grad.



3.4.2 Förluster av fyllnadsmaterial från konstgräsplaner

Ett av de miljöproblem som identifierats med konstgräsplaner är spridningen av mikroplaster i form av
de gummigranulat som används som fyllnadsmaterial. De typer av gummi som används främst är SBR
(återvunna bil- och maskindäck), TPE (nytillverkad termoplast) och EPDM (nytillverkad vulkaniserat
industrigummi) vilka i granulär form antas ha samma materialegenskaper, om än olika sammansättning,
vilket medför att de även antas spridas på samma sätt och i samma omfattning. Av dessa är SBR det
som i högst grad används vid anläggning av fotbollsplaner i Sverige (Magnusson S., 2015).

En metod för att mäta förluster av granulat har varit att titta på underhållsprocessen. Det är upp-
skattat att mängden påfyllnad motsvarar den mängd gummi som försvinner från konstgräsplaner via
framförallt dränering och dagvatten, men även via plogning samt spelarnas kläder och utrustning (Mag-
nusson K. et al., 2015). För fotbollsplaner avsedda för spel i 11-manna lag är rekommendationen att
konstgräsplaner bör påfyllas med ca 3-5 ton/år. Mängden påfyllnad varierar dock med underhållsruti-
ner, väder och användningsgrad (Wallberg et al., 2016).

Ett av de mer konkreta försöken till att kartlägga flödet av granulat från en fotbollsplan med konst-
gräs till dess omgivning, är flödesmodellen från Swecos rapport från 2016 (Wallberg et al., 2016). Där
har data från fyra konstgräsplaner ägda av Älvsjö fotbollsklubb i Stockholm sammanställts. I modellen
ingår tre stycken 7-mannaplaner och en 11-mannaplan. Antaganden i modellen är baserade på de rutiner
angivna av personal från Älvsjö fotbollsklubb. Kortfattat för de största flödena är antagandena följande:
Planer används 40 veckor/år, klubben har 1300 aktiva spelare som spelar i snitt tre ggr/vecka, plogning
sker 10 ggr/år varav en tredjedel som försvinner återförs till plan och resterande mängd omhändertas som
avfall. Totalt har 200-240 ton granulat använts vid anläggning och 6-10 ton fylls på per år för alla planer.
En sammanfattning av resultaten från flödesmodellen finns i tabell 1. I tabellen avser primära flöden
direkt orsak till bortfall från planen och sekundära flöden slutdestination för primära flöden (Wallberg
et al., 2016).

Tabell 1: Tabell för bortfall av gummigranulat med data från den flödesmodell som ingår i Swecos rapport
(Wallberg et. al, 2016), för konstgräsplaner baserat på fyra konstgräsplaner ägda av Älvsjö fotbollsklubb.

Primära flöden Mängd/år (ton) Sekundära flöden Mängd/år (ton)
Omklädningsrum 0,050 Avlopp och reningsverk 0,75
Hem till spelarna 1,5 Avfall 0,050+0,75+0,85= 1,65
Plogning 0,7-1 (netto) Dagvatten 2-4
Övrigt bortfall
(avrinning och blåst) 3-7 Omgivande natur 1-3

Flödesmodellens uppskattningar anses som grova då noggranna mätningar saknas, men trots detta ger
modellen en överblick som kan vara användbar. Modellen visar på att det ännu är okänt exakt hur mycket
av det bortfallna granulatet som försvinner till dagvattensystem och omgivande natur. Detta bortfall an-
tas variera beroende på väderförhållanden och vilket sorts dagvattensystem som omger konstgräsplanen.
Det uppskattas att ca 1–2 ton granulat per plan och år försvinner ut i miljön från konstgräsplanerna i
Älvsjö. Uppskalat till en nationell nivå motsvarar detta 600–1300 ton granulat/år från svenska konst-
gräsplaner (Wallberg et al, 2016).

Ett motsvarande försök till att uppskatta granulatförluster från svenska fotbollsplaner gjordes i en rap-
port av IVL (Magnusson K. et al, 2015), där de kom fram till att en totalmängd på 2300–3900 ton
försvinner per år i Sverige. Resultaten från rapporterna är dock inte direkt jämförbara då det ena avser
flöde till dagvatten och natur och det andra är en totalmängd för bortfallet. Utifrån Swecos flödesmodell
(se tabell 1) kommer ca 67 % av det totalt försvunna granulatet hamna i dagvatten/natur. Räknat med
samma andel och justerat för det varierande antalet konstgräsplaner som antagits i beräkningarna, blir
resultatet från IVL:s rapport grovt avrundat 1400–2400 ton granulat/år till dagvatten och natur från
svenska konstgräsfotbollsplaner. Osäkerheten i denna undersökning kan antas vara större eftersom det är
rent teoretiska beräkningar baserade på rekommenderad påfyllnad av granulat. Variationerna i spridning
kan även härledas till storleken på själva granulatet, då mindre granulat antas försvinna lättare med



vind och avrinning (Wallberg et al, 2016). I en dansk rapport förklaras att storleken på gummigranu-
laten skiftar mellan 0,7 - 3 mm och även de gör antagandet att ett mindre substrat har lättare att via
dränering och ytavrinning läcka ut i närmiljön (Lassen et al, 2015).

Kompaktering anges som en möjlig felkälla i beräkningarna och mängden utsläpp antas därför vara
mindre i verkligheten. Hur mycket kompaktering påverkar resultatet av utsläpp till dagvatten/natur är
ej dokumenterat. Kunskapsluckor som identifierats i området gäller främst hur mycket granulat som
hamnar i dagvattensystem, samt data från andra typer av konstgräsplaner än fotbollsplaner (Magnusson
K. et al., 2015).

I ett ytterligare försök att mäta mängden av försvunnet gummigranulat, mättes mängden gummigranulat
som fastnat i dagvattenbrunnar kring ett antal konstgräsplaner. Granulat upptäcktes i samtliga brunnar,
däremot ifrågasätts tidigare nämnda utsläppssiffror kraftigt. Istället lyfts att migration av granulat kan
ha skett på annat sätt än via dräneringssystem som omger planen (Widström 2017). Det går trots detta
inte att dra några klara slutsatser om migrationen av granulat. Faktum kvarstår att mängden granulat
som migrerat via dräneringssystem inte är kvantifierat. Att dagvattenbrunnar kring fotbollsplaner ej var
helt fyllda av granulat, betyder inte att stora mängder inte har transporterats med dagvattensystemet.
Dränering sker inte heller enbart via brunnar på sidan av fotbollsplanerna utan via dräneringssystem
direkt under konstgräsmattan, detta flöde bedöms dock som litet, även om det exakta antalet partiklar
ej undersökts (Magnusson S., 2017).

3.4.3 Toxiska ämnen i gummigranulat

De litterära källor som använts i undersökningen av toxiska ämnen i gummigranulat är publicerade efter
Kemikalieinspektionens rekommendation gällande material i konstgräsplaner år 2006, och de vetenskap-
liga mätundersökningar som används är publicerade efter regeringens reglering av högaromatiska oljor
(HA-oljor) som trädde i kraft 2010. Samtidigt tas då hänsyn till att sammansättningen av däck, vilket
fyllnadsmaterialet SBR består av, har ändrats över tid (Kemikalieinspektionen, 2006). De olika tillsat-
serna i gummimaterialen och mängderna av dessa under tillverkningen spelar stor roll för hur toxisk en
polymer är. Toxiciteten påverkas också av i vilken takt dessa ämnen läcker ur materialet. Också yttre
faktorer såsom temperatur och pH spelar roll för toxiciteten (Horowitz et al, 2000).

De fyllnadsmaterial vars sammansättning och miljöpåverkan behandlas här är: SBR, EPDM, R-EPDM
(återanvänt EPDM) och TPE. I en rapport från 2015 konstateras att informationen om exakt samman-
sättning inte tydligt och tillgängligt uppges av producenterna, samt att det inte utförts toxikologiska
tester av materialen i någon större omfattning (Magnusson S., 2015)

Vid produktion av SBR tillförs inga tillsatser och sammansättningen av SBR beror därför på den ur-
sprungliga tillverkningsprocessen av de däck som granuleras. De ämnen som bedöms utgöra största
miljöfaran i den här typen av däck är främst kimrök, zinkoxid samt ftalater som kan innehålla polyaro-
matiska kolföreningar, så kallade PAH:er (Magnusson S., 2015).

Fyllnadsmaterialet som benämns EPDM består av nytillverkat vulkaniserat gummi uppblandat med
sampolymeret EPDM. Vid tillverkning av detta gummi tillförs diverse tillsatser, och de ämnen som finns
i materialet som bedöms utgöra största miljöfaran är kimrök, mjukgörare, flamskyddsmedel, och even-
tuellt zinkoxid beroende på vilken typ av vulkanisering som ingått i produktionen (Magnusson S., 2015).
I laktester har också krom påvisats (Nilsson et al, 2008). Vid toxicitetstester har EPDM också visat sig
toxiskt för räkor och nitrifikationsbakterier (Horowitz et al, 2000).

R-EPDM består av återanvända produkter av EPDM. Fyllnadsmaterialet ingår ej i några av de riskka-
rakteriseringar som S. Magnusson (2015) använt sig av från tidigare studier eftersom att informationen
om dess sammansättning är bristfällig, detta eftersom att innehållet i hög grad beror av vad ursprunget
till gummit är.

Fyllnadsmaterialet TPE är nytillverkad termoplastisk elastomer (plast) som blandas med gummi. Inne-
hållet i TPE beror på vilka typer av additiver som tillförs vid produktion, detta kan potentiellt innefatta



metaller och organiska ämnen av olika slag. Vid produktion tillsätts även processtabilisatorer och paraf-
finolja vilka i sin tur innehåller fenoler respektive PAH:er. Vidare kan råvaran SEBS, som TPE till stor
del består av, innehålla ftalater, fenoler, metaller, och organiska ämnen (Magnusson S., 2015).

Vid lakningsförsök på labb av samtliga fyllnadsmaterial fann S. Magnusson (2015) att R-EPDM or-
sakade mest utlakning av zink och löst organiskt kol (DOC) med ungefär 50 respektive 4 gånger så höga
koncentrationer jämfört med gummigranulaten vars lakvatten hade näst högst koncentrationer, vilket i
bägge fallen var SBR. SBR urlakade dock högst koncentrationer av fenoler. S. Magnusson fann även att
R-EPDM lakade lättflyktiga organiska ämnen (VOC) i långt högre grad än de andra fyllnadsmaterialen.
Vad gäller samtliga resultat från lakstudien poängteras att metodiken kan orsaka överskattningar i mät-
värdena vilket föranleder att de bör bedömas relativt varandra snarare än som doser. I en fördjupande
ettårig fallstudie, vilken bygger vidare på undersökningar av miljöpåverkan av SBR och EPDM, provtas
dräneringsvatten från två konstgräsplaner med endera av fyllnadsmaterialen. Ur dessa undersökningar
konstateras att uppmäta halter av metaller och organiska föreningar i dräneringsvattnet är klart un-
der gällande riktvärden för utsläpp till dagvatten (Magnusson 2017). En separat provtagning utförd av
COWI på begäran av Miljö- och hälsoskyddsenheten visar på förhöjda halter av zink i lakvattnet från en
konstgräsplan med SBR som fyllnadsmaterial (Liethner 2016). Resultaten pekar dock inte på någon ex-
trem zinkförorening då värdena fortfarande var under gällande riktvärden för dag- och ytvatten. Att SBR
orsakar förhöjda halter av zink i lakvattnet överensstämmer med resultaten från en nederländsk studie
av där en modell används för att beräkna en förväntad utlakning av zink från SBR (Verschoor 2007).
Resultaten från den nederländska studien pekar - till skillnad från resultaten i COWI:s provtagning - på
en miljörisk på grund av att zinkutlakning kan orsaka koncentrationer som överstiger gränsvärdena i yt-
och grundvatten.

I slutändan kan det konstateras att majoriteten av nyligen publicerade studier inom området inte visar
på negativa miljökonsekvenser med avseende på toxiska ämnen till följd av att man använder någon typ
av gummigranulat som fyllnadsmaterial i konstgräsplaner. Detta är även i linje med tidigare interna-
tionella undersökningar, däribland den utförd av den danska miljöskyddsmyndigheten, (Nilsson et al.,
2008) som i sin tur stödjer sina resultat med hjälp av liknande tidigare studier från Frankrike, Schweiz,
och Nederländerna. Både Nilsson et al. (2008) och Magnusson et al. (2015) poängterar dock att samtliga
fyllnadsmaterial innehåller en mängd oönskade ämnen som på olika sätt kan hamna i omgivande miljöer.
Det bör inte heller på något sätt förringas att två av studierna som tagits del av pekar på förhöjda halter
av zink i lakvattnet från konstgräsplaner med SBR, varav en bedömer utlakningen som en miljörisk. Det
bör även beaktas att varken TPE eller R-EPDM hitintills har undersökts i någon särskild omfattning.

3.5 Förslag på alternativa lösningar
Nedan kommer ett antal fyllnadsmaterial från olika tillverkare presenteras. Detta är ett urval, fler till-
verkare och material kan finnas än vad som nämns.

3.5.1 Alternativa fyllnadsmaterial

I en litteraturstudie utförd av Sweco Environmental AB på uppdrag av Naturvårdsverket i samverkan
med Kemikalieinspektionen, har några olika fyllnadsmaterial utretts som alternativ till de konventionella
gummigranulaten som ofta är gjorda av återvunnet däckmaterial, SBR. I denna studie har granulat-
typerna EPDM, R-EPDM, TPE och olika typer av organiskt fyllnadsmaterial såsom kork och kokos
undersökts. Tidigare studier pekar på att att EPDM och TPE är att föredra framför SBR med avseende
på halterna av toxiska ämnen. Samtidigt avfärdas helt användandet av R-EPDM som fyllnadsmaterial på
grund av den förhöjda risken att detta material innehåller farliga ämnen eftersom att det är en blandning
av återvunnet material från olika källor (Wallberg et al., 2016).

3.5.2 Tidigare studier av organiskt fyllnadsmaterial

Resultaten från Nilsson et al. (2008) visar att ett fyllnadsmaterial gjort på kokosfiber inte innehåller
miljöfarliga ämnen. Dock finns det inga laktester gjorda på denna typ av material. Där nämns också
att om hänsyn togs till att EPDM har annan densitet än SBR och totalpriset för fyllning av en plan



räknades om därefter skulle EPDM kunna vara dyrare än kokosfiber .

I en italiensk studie utförd vid Pisa universitet har försök utförts på en hybridgräsmatta med orga-
niskt fyllnadsmaterial. Gräs har planterats på en modifierad konstgräsplan som sedan fyllts på med
fyllnadsmaterial bestående av 37,5 % kokosfibrer, 37,5 % kork och 25 % TPE. Planen gödslades och
konstbevattnades men inget ogräsmedel användes. Labosport Italia (FIFA-certifierat testhus) utförde se-
dan olika tester och fann att kraven på FIFA Quality Pro-certifiering uppfylldes gällande stötdämpning,
vertikal deformation, friktion mot ytan, bollstuds uppifrån och hur dubbar glider mot ytan. Dock upp-
fylldes kraven inte gällande bollstuds från en vinkel och hur dubbar bromsas in mot ytan, om kriterierna
för konstgräs tillämpades. Däremot uppfylldes kraven som ställs på en naturgräsplan. Studien kom också
fram till att planen var mycket tålig för slitage (Lulli et al., 2010).

3.5.3 Fyllnadsmaterial av kokos

Enligt en amerikansk tillverkare och distributör kan de erbjuda fyllnadsmaterial gjort av kokosfiber som
är helt organiskt och nedbrytbart. Detta ska, förutom att erbjuda stötdämpning, hindra konstgräset från
att vecka eller röra sig (iCoir Products Group, u.å. a). Tillverkaren uppger att detta fyllnadsmaterial
ska ha en låg nedbrytningsgrad, en mycket god vattenhållningsförmåga samtidigt som den erbjuder god
dränering. Dock verkar produkten främst rikta sig till konstgräs på golfbanor och amerikanska fotbolls-
planer (iCoir Products Group, u.å. b).

Ett annat exempel på fyllnadsmaterial gjort av kokosfiber är Geofill av Italgreen vars amerikanska distri-
butör är Shaw Sport Turf. Förutom att det också är helt organiskt och nedbrytbart utlovar tillverkaren
fotstabilitet och att rullande, stötdämpning och studs av bollen är likt det på naturgräs. Detta eftersom
att materialet tillsammans med en underliggande ”shock pad” deformeras vertikalt, gör motstånd mot
rotation och har en studskoefficient som ger naturlika egenskaper (Shaw Sports Turf u.å.). Studskoeffi-
cient är en materialkonstant som beskriver kvoten mellan bollens relativa hastighet före och efter studs
(Nationalencyklopedien u.å. a). Vidare påstår tillverkaren att materialet absorberar vatten upp till 7-8
gånger sin egen vikt, och kan hålla sig svalare än vad gummigranulat kan tack vare avgivning av vatten-
ånga vid ökande temperaturer, samtidigt som det inte absorberar energi. Bäst prestanda har planen dock
vid 30- 40 % fuktinnehåll. Enligt tillverkaren har materialet använts i 10 år på över 500 planer runtom
i världen i olika klimat, inklusive på professionella fotbollsplaner. Materialet ska också vara beständigt
mot att mögla och brytas ner samtidigt som det inte avger miljöfarliga ämnen till dräneringsvattnet. Vad
det gäller underhållning av planerna menar tillverkaren att det inte kräver mer än andra konventionella
konstgräsplaner, men mindre än naturgräsplaner och att planen bör harvas ungefär en gång per år för
att materialet ska luckras upp (Italgreen, u.å.). Det ska tilläggas att Geofill finns i flertalet varianter.
Varianter som inte enbart innehåller kokos. Geofill V (100 % organsikt), Geofill N (blandning av kokos,
kork och SBR), Geofill S (blandning av kork och kokos) samt Geofill TP (blandning av kork, kokos och
TPE). Vilken variant som används beror på klimatet där materialet ska användas (Italgreen, u.å.).

3.5.4 Fyllnadsmaterial av kork

Numera studeras kork mer noggrant som ett alternativ till gummigranulat. I Sverige används endast
kork sparsamt som fyllnadsmaterial i konstgräsplaner (Wallberg et al., 2016). Det mest kända exemplet
är IF Elfsborg i Allsvenskan som anammat just kork som fyllnadsmaterial på sin konstgräsplan (Unis-
port, 2016 b). De har använt sig av produkten eCork framtagen av företaget Unisport. eCork består
av en expanderad kork vilket gör att den inte absorberar vatten på samma sätt som vanlig kork. Mer
specifikt innebär expandering av korken att den upphettas med hjälp av vattenånga vilket gör den mer
beständig jämfört med icke behandlad kork. En stor fördel enligt Unisport att granulatet inte fryser och
gör planen för hård på vintern. Något som annars kan bli ett problem på de svenska planerna. Andra
positiva effekter av den expanderade korken enligt Unisport är en mer brandsäker produkt med en god
värmeledningsförmåga (Unisport, 2016a).



Frågor kring dess hållbarhet och funktion har dock väckts, särskilt av Erik Hang som är enhetschef på
Anläggningsenheten på Fritids- och folkhälsoförvaltningen på Borås stad. I en mailintervju berättar Erik
Hang att IF Elfsborg slutat med denna kork som fyllnadsmaterial och bytt till grönt TPE redan efter
knappt ett års användning. Då korken är ett lätt material som väger ca 10-12 gånger mindre än gum-
migranulat per volymenhet skapar detta problem vid t.ex. plogning och borstning av planen då denne
inte hålls på plats lika bra av korkgranulatens tyngd. Korkens lätta vikt medför även att granulaten
lättare rör på sig vilket kan göra planen ojämn, av samma anledning misslyckas också granulaten att
hålla konstgrässtråna upprätta. Granulaten bortförs också lätt vid plogning vilket gör planen för hård
under vintern samt att sand kan komma fram på vissa ställen och bilda gropar. Det har även upplevts
att korken blir statiskt elektrisk vilket medfört att granulaten lättare fastnar på spelare och redskap
vilket resulterar i ansenliga mängder kork som transporteras bort från planen. I ett försök att lösa detta
har föreningen testat att blanda in 1 % såpa i bevattningsvattnet vilket har visat sig effektlöst. Vidare
orsakar kraftiga regn att korken blir klibbig och klumpar ihop sig vilket i princip omöjliggör hantering
och utjämning. Ett annat problem som uppdagats är ogrästillväxt till följd av att korken är ett organiskt
material (Hang E., 2017).

Valet av kork som fyllnadsmaterial är något vanligare i södra Europa där problematiken med hårda
planer som följd av kalla temperaturer inte är lika utbredd. En fördel som ofta nämns med kork är
dess fuktighetsbevarande egenskaper som gör dyr bevattning överflödig, till skillnad från t.ex. kokos som
måste bevattnas (FieldTurf, 2016).

I en dansk studie har lakvatten från kork och kokos studerats där kemiska analyser utförts. Där framgår
att kork/kokos har en totalhalt av zink på 109µg/L i jämförelse med SBR (930µg/L), grått industrigum-
mi (250µg/L), respektive TPE (88µg/L). Där värdena för SBR översteg de danska limniska riktvärdena.
I övrigt dras slutsatsen att vad gäller kork/kokos som fyllnadsmaterial så överskrids inte riktnivåerna för
de kemikalier och ämnen som testats för skada på limniska organismer (Kjaer, 2014).

3.5.5 Blandningar av kork och kokos

Ett av fyllnadsmaterialen som finns på marknaden är Corkonut, en blandning av kork och kokos där
kork bidrar med porositet och kokos med vattenhållande förmåga samtidigt som god dränering utlovas.
Tillverkarna GreenPlay menar att planer med detta material uppfyller eller överstiger FIFA:s krav. (Gre-
enPlay, u.å.).

En blandning mellan kokos och kork återfinns också i fyllnadsmaterialen InfillPro Geo från Limonta,
där det finns tre olika varianter (Guide to synthetic infill products: Glossary of terms from Synthetic
Turf Council, 2012). Vid temperatur- och fuktighetstester blir resultatet att detta material håller sig
närmre naturgräsets temperatur än vad gummigranultatet gör. Dessutom håller det organiska fyllnads-
materialet fukten mycket bättre än gummigranulatet (Greenplay Organics, 2012). Detta fyllnadsmaterial
har använts på över 400 planer runtom i världen och har till artikelns datum inte behövt bytas ut. Bland
dessa planer ingår sådana som är certifierade enligt FIFA 2 Star (Greenplay Organics, 2015).

I Stenungssunds kommun finns det sedan år 2013 två konstgräsplaner med varianten InfillPro Geo TP,
som består av 90 % kokos och kork och ca 10 % TPE. TPE:n i detta fall består av styreneten/butadien-
styren (SEBS), paraffinolja, polyolefiner och kalciumkarbonat. Totalt tillfördes 80 ton fyllnadsmaterial
vid anläggningen (Lithner D., 2016). Kommunen uppger att kostnaden för anläggningen av dessa två
konstgräsplaner inklusive en tillhörande reningsanläggning uppgick till ca 10 miljoner kronor (Larsson
S. E., 2013). Återförsäljarna uppger själva att priset är högre än för SBR, men lägre än för TPE och
EPDM (Gårda Johan AB, u.å.). Dessa planer är certifierade enligt FIFA 2 Star (Vallens IF:s kansli, 2017).

Sedan anläggningen av planerna har det inkommande dräneringsvattnet provtagits vid tre tillfällen un-
der två års tid. I provtagningen har halterna av metaller, PAH:er, ftalater och andra organiska ämnen,
suspenderade ämnen undersökts med parallella mätningar av turbiditet och pH. Eftersom halterna av
dessa ämnen generellt är mycket låga dras i rapporten slutsatsen att den i anslutning anlagda renings-
anläggningen är överflödig samt att risken för att miljöfarliga ämnen från planen ska läcka ut är mycket
liten. Dock dras också slutsatsen att dessa typer av provtagningar inte kan ses som helt och hållet re-



presentativa då de utförts vid ett mycket begränsat antal tillfällen. Många faktorer såsom nederbörd,
torka och värme kan påverka halterna och dessa faktorer tenderar exempelvis att variera mycket över
året (Lithner D., 2016).

När det gäller funktionen upplever fotbollsklubben att planerna kräver mer uppluckring, men mind-
re påfyllning. Dessutom anges att fyllnadsmaterialet inte fastnar på spelarnas kläder och skor i samma
utsträckning som vanliga gummigranulat. De uppger också att planerna går att vinterhålla och kräver
bevattning vid torra, varma sommardagar (Vallens IF, 2016). Fotbollsklubben uppger att de är mycket
nöjda med resultatet även nu snart fyra år senare och att det känns mycket nära naturgräs i upple-
velsen (Vallens IF:s kansli, 2017). Återförsäljarna utlovar naturlig bollstuds och stötdämpning, utmärkt
dränering samt bättre fotstabilitet. Samtidigt medges att materialet håller fukt och fryser lättare samt
att det kräver något mer påfyllning, varav det senare inte är i enlighet med klubbens upplevelse (Gårda
Johan AB, 2017). Den nackdel som klubben ser är att planerna är mer frostkänsliga, men också att under
vintersäsongen 2016-2017 var det endast en vecka då planerna inte gick att spela på (Vallens IF:s kansli,
2017). En annan helt organisk variant som finns av InfillPro Geo är en blandning av kork, kokos och
risskal (Greenplay Organics, 2015).

3.5.6 Fyllnadsmaterial av nötskal

Bark nämns i undersökningar som ett alternativt fyllnadsmaterial (Wallberg et al., 2016) men det finns
inga planer i Sverige som använder sig av bark som fyllnadsmaterial. Dock existerar alternativ interna-
tionellt som bygger på nötskal, och då främst skal från valnöt.

På den internationella marknaden finns bl.a. ShellTech och SafeShell, båda består av skal från svart
och engelsk valnöt som krossats till mindre pellets-formade delar. Båda materialen uppges vara mycket
hållbara och inte kräva särskilt mycket underhåll. Exempelvis ShellTech består av asymmetriska korn
och kompakteras därför inte i lika hög grad vilket minskar graden av underhåll. Även SafeShell innehåller
olika former på skalen och därför borde samma effekt uppstå här. Skalen är väldigt hårda och absorberar
därför ingen vätska, de flyter inte heller när marken blir vattenfylld. De är dessutom tillräckligt tunga för
att inte blåsa i väg vid kraftiga vindar, eller fastna i kläder. Allergener tas också bort i tillverkningspro-
cessen, så det är ingen fara för valnötsallergiker att spela på underlaget (USGreentech, u.å.b, Scott, 2017).

Även om bl.a. SafeShell uppges vara ”player friendly” (USGreentech, u.å.) kan underlaget förväntas vara
hårdare än t.ex. gummi som ju är mer elastiskt. Detta borde resultera i en snabbare plan och ett snabbare
spel. ShellTech rekommenderas inte som en helhetslösning när det kommer till ifyllnad i konstgräsplaner,
utan endast som ett komplement till gummigranulat (Artificial Turf Express, 2016).

3.5.7 Fyllnadsmaterial av kvartssand

På marknaden finns även en del oorganiska alternativ. USA-baserade företaget USGreentech har tagit
fram ett fyllnadsmaterial bestående av sand. Mer ingående består produkten av en kärna av kvarts som
sedan har akrylbehandlats. Produktens ytbehandling sägs vara en skyddande åtgärd mot bakterier, mö-
gel och mjöldagg. Produkten framhålls som luktfri och hållbar (USGreentech, u.å.a).

Tester har utförts där produkten utsatt för slitage av olika former, bland annat UV-strålning och tem-
peraturvariationer. Goda resultat från nämnda tester medför att produkten har givits en garanti på
16 år, vilket oftast utgör två livslängder för en standard konstgräsplan. Därmed kan fyllnadsmaterialet
återanvändas vid nyanläggning av en befintlig konstgräsplan, efter dess initiala livslängd. Materialets
hårdhet gör att kompaktering inte är en lika betydande faktor i jämförelse med andra alternativ, vilket
minskar behovet av påfyllnad, samtidigt sägs materialtes höga densitet minska migrationen av granulat
via ytavrinning. Påfyllnadsrekommendationen är ca 250 kg/år. Materialet absorberar inget vatten vilket
förhindrar frysning och gör spelprestanda oberoende av vattenhalt, av denna anledning framhålls En-
virofill som fördelaktigt för användande även i kalla klimat. Envirofill har producerats sedan 2005 och
används idag på många konstgräsplaner i USA. (Coleman, 2017).



3.5.8 Hybridgräs

Det finns många varianter av hybridgräsmattor där samtliga har gemensamt att de är en korsning av
konstgräs och naturgräs. Huvudsyftet med denna blandning är att förstärka naturgräset för att kunna öka
både belastning och nyttjandegrad (Olsson, 2015). På bland annat gräsmattan Desso GrassMaster sys
plastfibrerna in i gräsmattan, ca 20 cm ner i marken och tjänar till att hålla ihop rotzonen av gräsmattan,
medans rötterna växer runt fibrerna och håller dem kvar i marken. Konstgräset sticker sedan upp över
marken, och naturgräset hålls på en höjd som är några millimeter längre (Desso Sports Systems, u.å.
a). Ett annat exempel är den nederländska varianten XtraGrass, där syntetiska grässtrån är nersydda i
en solid matta som läggs ut på marken. Sedan fylls en jordblandning på och gräs sås ovanpå mattan.
De naturliga grässtråna växer sedan ner emellan de syntetiska stråna. Mattan bryts också delvis ner för
att ge plats åt gräsrötterna, samtidigt som den fortsätter att tillhandahålla en stark struktur för planen
(XtraGrass, 2014). Ett tredje alternativ finns i AirFibr som har en liknande uppbyggnad, men med en
bädd av kork, sand och syntetiska microfiber, på samma sätt som i XtraGrass sås naturligt gräs ovanpå
vilket resulterar i en förstärkt gräsmatta som blir mer stryktålig. Inblandningen av kork i rotzonen bidrar
också till en mjukare matta (Natural Grass, u.å.). Ett annat exempel på mattliknande modeller är det
svenska CoverLawn som är ett nätsystem med rombformade hål, där syntetiska grässtrån sticker upp
från nätet och naturligt gräs kan växa i hålen. Nätet fungerar sedan som en armering av gräsmattan
(Åhus Turf, u.å.). En modell som redan används i Sverige är Fibreturf, som finns på Gamla Ullevi. Här
läggs istället små plaststrån i växtbädden under gräset (Olsson, 2015).

Gemensamt för samtliga av dessa hybridmattor är att de baserar sig på naturgräs, vilket genererar
en kortare säsong och färre speltimmar överlag i jämförelse med en konstgräsplan. Jämfört med en na-
turgräsmatta är nyttjandegraden dock högre och säsongen skulle kunna förlängas med två månader om
året jämfört med naturgräs (Johansson, 2015). På exempelvis CoverLawn kan spelas på så länge marken
är snö- och isfri, i Skåne betyder det att spelsäsongen löper in ändå i December. Med värmeslingor blir
förutsättningarna desamma som för en naturgräsplan och säsongen skulle kunna förlängas ännu mer
(Albäck, 2017). Underhållskostnader liknar dem för en naturgräsplan, och är alltså mer omfattande än
för en konstgräsplan (Desso Sports Systems, u.å. b). Tåligheten hos hybridmattorna är mycket högre
än hos naturliga mattor. T.ex. Desso GrassMaster tål ca 900 timmar spel per säsong, i jämförelse med
en naturgräsplan som tål ca 300 timmars spel per säsong. (artificialgrass.info, u.å.). Jämfört med en
konstgräsplan är dock nyttjandegraden lägre, även om hållbarheten är längre. Priset är också lite dy-
rare än det för konstgräsplaner (Johansson, 2015). Exempelvis sorten CoverLawn uppges kosta ca 300
kr/kvm att installera, exklusive underarbete som tillkommer vid alla anläggningar av gräs (Albäck, 2017).

Sammanfattningsvis kan det alltså konstateras att en hybridgräsmatta är tåligare än en naturgräsmat-
ta, men inte kan nyttjas i lika stor utsträckning som en konstgräsplan eftersom den delvis består av
naturligt gräs som slits. Med uppvärmning av planen kan säsongen dock förlängas betydligt även om
det inte blir samma prestandamått som för en konstgräsplan. Hybridgräsmattan har ungefär samma
kostnad i drift som en naturgräsmatta, men dessa skiljer sig inte väsentligt från underhållskostnader för
en konstgräsplan (Olsson, 2015).



4 Metod
För att kunna göra en objektiv bedömning av fyllnadsmaterial i konstgräsplaner behövs ett underlag
för denna bedömning. Målsättningen är att med bedömningsunderlaget som hjälp kunna diskutera sig
fram till den bästa lösningen utifrån tre huvudsakliga kriterier: spelbarhet, ekonomisk hållbarhet och
miljömässig hållbarhet. Syftet är därmed att utforma en bedömningsmetod, ett “verktyg för bedömning”,
som bygger på de litteraturstudier samt laborationer som utförts.

4.1 Utvalda kriterier för bedömning
Nedan presenteras olika kriterier för bedömning, med en definition av varje kriterie i kursiv text.

4.1.1 Spelbarhet

Säsongslängd
Antal dagar på ett år som en konstgräsplan med visst fyllnadsmaterial kan användas utifrån väderförhål-
landen rådande i Mellansverige, utan artificiell uppvärmning.

Säsongslängd är av intresse eftersom det inte direkt säger hur många möjliga speltimmar en plan har på
ett år, men istället säger någonting om hur speltimmarna kan fördelas över året. En faktor som kan vara
begränsande är till exempel ett materials benägenhet till frysning.
Säsongslängd och speltimmar
Speltimmar anger ungefärligt antal timmar på ett år som en konstgräsplan med visst fyllnadsmaterial kan
användas för spel utan att planens spelbarhet påverkas negativt på lång sikt. Samtidigt anger säsonglängd
ungefärligt antal dagar på ett år där konstgräsplanen kan användas överhuvudtaget.

Speltimmar är ett intressant mått på med vilken intensitet som en plan kan användas, det är t.ex. ett
av de vanligaste argumenten till varför konstgräsplaner väljs över naturgräsplaner. Säsongslängd säger
istället någonting om hur speltimmarna kan fördelas över året. En faktor som kan vara begränsande med
avseende på detta är till exempel ett materials frostkänslighet. Säsongslängden bestäms utifrån faktorer
såsom antal tjälfria dagar under ett år, då prestandan på en plan sänks nämnvärt då fyllnadsmaterialet
fryser.

Spelbarhet och prestanda i enlighet med FIFA
Har konstgräsmatta med visst fyllnadsmaterial testats och erhållit kvalitetscertifikatet FIFA QUALI-
TY/QUALITY PRO.

FIFAs kvalitetssäkring är rigorös och prövar i stort sett alla egenskaper av intresse för spelbarhet på
konstgräsplaner, mattor med kvalitetsstämpeln QUALITY PRO har erkänts av världens största fotbolls-
förbund FIFA att hålla måttet för fotboll på internationell nivå. Ett erhållet certifikat är därför ett bra
helhetsmått på prestanda, även om fyllnadsmaterial bara är en av flera komponenter i en konstgräsplans
uppbyggnad som påverkar spelbarheten. Inkluderat i detta mått är även referenser med FIFA:s äldre
kvalitetscertifikat, FIFA 1 och 2 STAR.

4.1.2 Ekonomiskt hållbart

Livslängd
Antal år som en konstgräsplan med visst fyllnadsmaterial kan användas för avsett bruk utan att skicket
på fyllnadsmaterialet hindrar planen från fortsatt användning.

Ett materials livslängd är ett användbart mått på hur snabbt slitage från användning och väder kommer
att göra fyllnadsmaterialet obrukbart. Detta är i sin tur ett viktigt resultat som måste tas med i ekono-
miska bedömningar och beräkningar.

Kostnad för påfyllnad av material
Total kostnad per år för fyllnadsmaterial och eventuellt annat material (till exempel sand) för att kunna



fylla på en 11-mannaplan till rekommenderad nivå med avseende på spelbarhet.

Eftersom fyllnadsmaterial varierar i form och densitet varierar mängden som krävs för att fylla en 11-
mannaplan, av detta skäl är total materialkostnad mer intressant än pris/kilo fyllnadsmaterial.

Underhållskostnad
Total kostnad för alla underhållsåtgärder som enligt rekommendation ska utföras under ett år.

Olika produkters utformning gör att de är mer eller mindre benägna till kompaktering och migration
eller andra problem som kräver åtgärd för att bibehålla spelbarhet. Det är därför av intresse att jämföra
vilka kontinuerliga kostnader som kommer krävas till följd av ett visst produktval.

återbetalningstid
Antal år tills intäkter från en konstgräsplan med visst fyllnadsmaterial har återbetalat anläggningskost-
naden och summan av de kontinuerliga underhållskostnaderna för planen fram till pay-off tidens tidpunkt.

0 = −A+ x(I −K −M) (1)

Där A = anläggningskostnad för endast fyllnadsmaterialet (exkl. själva konstgräset), M = materialkost-
nad/år, I = inkomster/år, K = underhållskostnader/år, x = Pay-off tid (år).

Fotbollsplaner i Sverige anläggs sällan i rent vinstdrivande syfte, ofta kommer inkomsterna från ut-
hyrning till statliga/kommunala aktörer. Trots detta kan det vara av intresse för företag att veta hur
långsiktig en investering är och återbetalningstid är ett bra mått på just detta. Beräknas enligt ekvation
1. Vid beräkningarna används måtten för en fullstor 11-mannaplan: 70 m x 110 m, vilket ger en total
yta på 7700 m2 (Benker M., 2017).

Tillgänglighet och utbredning
Enkelheten att anlägga en konstgräsplan med ett visst fyllnadsmaterial med avseende på materialtillgång,
materialets utbredning och nuvarande kunskapsläge kring materialet?

Det finns många olika fyllnadsmaterial för konstgräsplaner på marknaden, dock är det många som fort-
farande inte prövats i större skala och kan anses som mer experimentella. Hur många planer som idag
använder ett visst material och vilka referenser som finns att tillgå kan därför vara väldigt användbart,
särskilt sett till beställarens ekonomiska säkerhet. Bedömning blir en sammanvägning mellan hur god
tillgången skulle vara på ett fyllnadsmaterial i Sverige, till exempel var det finns återförsäljare, och hur
många referensplaner som existerar runtom i världen.

4.1.3 Miljömässigt hållbart

Risk för utsläpp av mikroplaster
Risken för utsläpp av mikroplaster till omgivningen från ett visst fyllnadsmaterial

Ett av de mest allvarliga miljöproblemen med de vanligaste fyllnadsmaterialen som används i konst-
gräsplaner idag, är utsläppen av mikroplaster till flera delar av näringskedjan och då främst i limniska
system. Mikroplasters negativa påverkan på miljön är väl dokumenterad. Även om utsläppen från just
konstgräsplaner inte är undersökt i någon högre utsträckning, är detta ett viktigt kriterium för val av
fyllnadsmaterial.

Risk för utsläpp av metaller
Hur hög är risken för utsläpp av metaller till omgivningen från ett visst fyllnadsmaterial?

Tidigare forskning på gummigranulat har visat, t.ex. via laktester och undersökning av dräneringsvatten,
att utsläpp av metaller och i synnerhet zink kan vara ett problem. Metaller kan vara en del av materialets
kemiska struktur eller tillsatt som en del i produktionsprocessen.



Risk för utsläpp av organiska miljöfarliga ämnen
Hur hög är risken för utsläpp av organiska miljöfarliga ämnen till omgivningen från ett visst fyllnadsma-
terial?

Tidigare forskning på gummigranulat har visat, t.ex via laktester och undersökning av dräneringsvatten,
att utsläpp av organiska miljöfarliga ämnen kan förekomma. Några exempel på vad som hittats i tidigare
studier är polyaromatiska kolväten, ftalater och fenoler.

4.2 Utvalda material för bedömning
Nedan följer en beskrivning av de olika alternativen till gummigranulat, lösningar helt utan gummigra-
nulat och en kort motivering till varför vissa fyllnadsmaterial har valts ut att inkluderas i det slutgiltiga
bedömningsunderlaget. Detta urval grundar sig på om materialet är tillgängligt på den kommersiella
marknaden, då fokus i detta arbete ligger på genomförbarhet.

4.2.1 EPDM

EPDM är ett vanligt fyllnadsmaterial på konstgräsplaner idag. Det är alltså ett gummigranulat som, på
grund av bland annat tveksamheter kring innehåll av miljöfarliga ämnen, är aktuellt att ersätta. Denna
tas med i bedömningen främst för jämförelse, inte som en potentiell lösning.

4.2.2 Kokos

I studier av fyllnadsmaterial av kokosfiber har innehållet av miljöfarliga ämnen visat sig i princip icke-
existerande. Dessutom är det ekonomiskt likvärdigt med EPDM eller TPE . Kommersiella fyllnads-
produkter som är till exempel iCoir från amerikansk och Geofill från italiensk tillverkare, båda från
amerikanska tillverkare. Där verkar Geofill vara mer etablerat och det finns flera exempel på anläggning-
ar av fotbollsplaner i olika klimat där detta material använts (iCore products group, u.å.a, Italgreen,
u.å.).

4.2.3 Kork/kokos/TPE

Ett fyllnadsmaterial som testats består av 37.5 % kokosfibrer, 37.5 % kork och 25 % TPE. Detta har i sin
tur använts på en hybridgräsmatta och därefter har olika tester utförts. Framförallt har olika kriterium
undersökts för spelbarhet med goda resultat (Lulli et al., 2010). Det finns dock inget kommersiellt system
på marknaden för denna lösning enligt vad som har hittats, även om det verkar lovande. Därför väljs
denna bort på grunder av genomförbarhet. En kommersiell produkt som finns däremot är Infill Pro Geo,
där kork och kokos utgör 90 % och TPE 10 % av materialet. Detta material finns också på minst en
svensk anläggning (Lithner, 2016). Tillverkaren har också andra varianter, bland annat en som heter Geo
PLUS, gjord av kork, kokos och risskal (Greenplay Organics, 2015).

4.2.4 Kork/kokos

Corkonut är en kommersiell produkt där fyllnadsmaterialet är en blandning av kork och kokos. Detta är
också väletablerat och har använts på fotbollsplaner i olika klimat runt om i världen, där det uppnått
kriterium på spelbarhet (GreenPlay, u.å.).

4.2.5 Kork

Det finns exempel både i Sverige och internationellt på fotbollsplaner där kork använts som fyllnadsma-
terial. På den svenska planen har produkten eCork använts, detta verkar också vara den mest etablerade
produkten. Dock så har den svenska klubben beslutat att byta ut eCork efter problem, alltså har denna
produkt uteslutits från denna studie (Hang, 2017).



4.2.6 Nötskal

SafeShell är ett på marknaden tillgängligt fyllnadsmaterial som består av skal från svart och engelsk
valnöt som malts och formats till granulat. Detta framhålls som ett mycket tåligt material som inte
kräver så mycket i underhåll (USGreentech, u.å.b).

4.2.7 Kvartssand

Envirofill är ett amerikanskt fyllnadsmaterial som är tillgängligt på en internationell marknad. Det ver-
kar vara det enda i sitt slag och består av kvartssand och har flera framhållna fördelar, speciellt i kalla
klimat (Coleman, 2017).

4.2.8 Hybridgräsmatta

Hybridgräsmatta kan sägas vara en naturgräsplan förstärkt med syntetiskt material, främst i syfte att
öka tåligheten och därmed antalet speltimmar (Olsson, 2015). På denna typ av gräsplan behövs inget
fyllnadsmaterial. Det finns flera olika kommersiella lösningar varav modellen CoverLawn är en svensk
lösning. Det existerar än så länge inga hela 11-mannaplaner med CoverLawn, utan endast ett 20-tal
planer där CoverLawn används som förstärkning på specifika slitområden i naturliga gräsplaner. Anled-
ningen till att detta material valts istället för andra hybridgräs, är för att denna har en mycket enklare
konstruktion och därför är mer ekonomiskt fördelaktig samtidigt som den är tillräcklig för breddfotboll
(Åhus Turf, u.å.).

4.3 Bestämningar av säsongslängden
För att kunna bestämma säsongslängden för anläggningar med olika fyllnadsmaterial behövs bland annat
information om marktemperatur. Eftersom att det är en eventuell anläggning i Uppsala som är denna
studies huvudfokus, har temperaturdata från institutionen för geovetenskaper i Uppsala behandlats. I
deras mätning har temperaturen uppmätts varje timme vid olika djup från första januari 1998 till 31
december 2016. Samtliga mätpunkter vid markytan har innefattats i behandlingen med undantag för en
mängd värden från 2009 som på grund av en störning (uppgrävd kabel) var grovt felaktiga. Tempera-
turen är mätt i en öppen lerjord med relativt ohämmad solinstrålning. Denna har med stor sannolikhet
lågt albedo och hög värmekapacitet, vilket är egenskaper som även konstgräsplaner med mörkt granulat
och vatteninnehåll delar. Med grund i detta så antas att en konstgräsplan på samma yta skulle uppvisat
mycket snarlika temperaturskillnader över tidsperioden.

För denna studie valdes yttemperaturen ut för analys, eftersom att det är tjälbildning vid marknivå
som i högst grad påverkar spelbarheten och därmed säsongslängden. Dataserien har behandlats i MAT-
LAB (se appendix 1), först och främst för dygnsmedelvärdesbildning i syfte att utröna hur många dagar
marken i snitt är tjälad per år. Därtill har MATLAB även använts för att skapa visuell representation
av temperaturförändringar eftersom det kan vara av intresse att veta hur temperaturen fluktuerar över
ett år, och om det går att se några skillnader från år till år.

4.4 Kemisk analys av fyllnadsmaterial
I den mån det har varit möjligt så har prover beställts in och undersökts med hjälp av XRF-röntgen
och gaskromatografi med en masselektiv detektor. De fyllnadsmaterial som har varit tillgängliga för
kemisk analys är Geofill och SafeShell från USGreentech samt EPDM från en av Sportfastigheter AB:s
anläggningar i Uppsala.

4.4.1 XRF-röntgen av fyllnadsmaterial

Röntgenflourescensspektrometri eller XRF-röntgen, är en metod som används för att analysera det ke-
miska innehållet hos material. Metoden kan på ett effektivt sätt bestämma om vissa specifika ämnen finns



i materialet samt deras fördelning i procent (Nyström, 2009). Metoden bygger på excitation av atomer.
Eftersom att de energikvanta som emitteras är grundämnesspecifika och antalet emitterade energikvanta
per tidsenhet är proportionella till halten av ämnet, kan innehållet i materialen bestämmas och kvanti-
fieras (Kjellin, 2014).

Det XRF-instrument som tillämpades i denna undersökning var av märket Bruker och modellen Tracer
5i. Proverna bereddes initialt genom att provrör av plast fylldes med respektive fyllnadsmaterial. En
plastfilm lades sedan över den öppna delen av respektive provrör. Denna fästes med en plastring för att
på så sätt säkerställa att filmen var helt spänd.

Provrören lades en i taget med plastfilmen mot den yta där röntgenstrålningen kom ut. XRF-instrumentet
startades och kördes i en serie om 180 sekunder, uppdelat på tre olika strålningsintensiteter. En mätning
per prov genomfördes. Alla mätningar registrerades och behandlades tillslut i Excel.

4.4.2 Analys av fyllnadsmaterial med GC-MS

För att undersöka ifall materialen innehåller några organiska föreningar, så analyserades Envirofill, Sa-
feshell och EPDM med gaskromatografi och masselektiv detektor. Syftet var att utröna om det finns
risk för att dessa granulat urlakar miljöfarliga organiska föreningar. För att försöka simulera naturli-
ga slitage- och nedbrytningsprocesser under långa tidsperioder utfördes lakningen i ultraljudsbad, som
accelererar förloppet. I det första laktestet bereddes prover med två olika L/S-förhållanden (liquid/so-
lid) eftersom att det optimala förhållandet för maximal utlakning var okänt och har i litteraturen varierat.

Laktest 1: lakning med polärt lösningsmede i ultraljudsbadl
I en e-kolv mäts 50 g fyllnadsmaterial upp. Detta upprepas två gånger för respektive fyllnadsmaterial,
totalt bereds alltså 6 stycken e-kolvar. Destillerat vatten tillsätts till provet och tiden noteras (se tabell
2). E-kolvarna skakas och placeras i ultraljudsbad vid samma tidpunkt. Efter 45 minuter skakas proverna
och sätts tillbaka. 15 minuter därefter pausas ultraljudsbadet och ca 1 ml extraheras från samtliga prover
med spruta via ett filter, för att undvika stora partiklar i gaskromatografen. Provet skakas igen innan
ultraljudsbadet återupptas i ytterligare en timme. Efter totalt två timmar i ultraljudsbad extraheras
vätska från samtliga prover en andra gång på samma sätt. Proverna med L/S 2 har då lakats totalt i 2h
34min och proverna med L/S 8 har lakats totalt i 2h 29min.

1 µl prov injiceras i gaskromatografen manuellt med spruta. Temperaturen ökar gradvis från 50 ◦C
till 250 ◦C under 20 minuter. Resultatet anges som toppar i ett kromatogram där topparna är propor-
tionella mot kvantiteten joniserade organiska föreningar i provet. Dessutom anges atommassan för varje
sådan förening. Detta görs en gång för respektive prov.

Laktest 2: lakning med opolärt lösningsmedel
I en e-kolv mäts 20 g fyllnadsmaterial upp. Detta upprepas en gång för respektive fyllnadsmaterial ef-
tersom varje fyllnadsmaterial här endast urlakas med L/S-förhållandet 4, och totalt bereds 3 st e-kolvar.
Heptan tillsätts till respektive e-kolv och tiden noteras (se tabell 2). E-kolvarna skakas och proverna
lakas i totalt 17h 30 minuter.

1 µl prov injiceras i gaskromatografen manuellt med spruta. Temperaturen ökar gradvis från 50 ◦C
till 260 ◦C under 20 minuter. Detta upprepas två gånger för varje prov.

Tabell 2: Fyllnadsmaterial, vikter och volymer som användes vid analys.

Alternativ L/S=2 L/S=8 L/S=4
Vikt (g) Vatten (cl) Vikt (g) Vatten (cl) Vikt (g) Heptan (cl)

Envirofill 50,02 10 50,02 40 20,08 80
Safeshell 50,07 10 50,14 40 20,11 80
EPDM 50,00 10 50,29 40 20,08 80



5 Resultat

5.1 Produktöversikt
I tabell 3 presenteras en översikt över de material som studien har omfattat. Här har grundläggande
fysiska egenskaper sammanställts. För de material där tillverkare eller återförsäljare inte har varit kon-
taktbara står enbart ett frågetecken. Hybridgräsets annorlunda konstruktion gör att måtten densitet och
storlek ej är applicerbara.

Tabell 3: Översikt över fyllnadsmaterial utvalda för jämförelse
Produkt Företag Material Densitet (g/cm3) Storlek (mm, d)
Envirofill U.S. Greentech Akryltäckt kvarts 1,76 0,84-1,68
Safeshell U.S. Greentech Valnötsskal 0,64 0,841-2,38
InfillPro Geo Limonta Sport Barkblandning 0,22 0,315-4
Corkonut Greenplay Kokos och kork ? ?
Geofill Shaw Sports Turf Kokosfiber 0,28 1,00-2,50
EPDM granulat Unisport EPDM gummi ? ?
CoverLawn Åhus Turf Hybrid - -

5.2 Marktemperatur i Uppsala
Ur figur 3 kan fluktuationer i temperatur under mätperioden utläsas, samt hur medelvärdena förändras
med avseende på de temperaturer som är 0 ◦C eller under. Behandling av marktemperaturdata har
utförts i MATLAB (Se appendix 7.1 för MATLAB-kod) med data från institutionen för geovetenska-
per mätstation. Figur A beskriver dygnsmedeltemperaturen från år 1998-2016. Figur B visar enbart
dygnsmedeltemperaturen för dagar då temperaturen är under 0 ◦C, samt vad detta negativa dygnsme-
delvärde är. Tydliga skillnader kan utläsas mellan åren. Figur C visar årsmedelvärdet för de negativa
marktemperaturerna. De flesta åren ligger årsmedelvärdet på mellan -0.5 till -2 ◦C. Alla grafer beskriver
temperaturen 5 cm under markytan.

Figur 3: Samtliga grafer visar temperaturer 5 cm ner i marken, samt mellan åren 1998-2016. Figur A
visar dygnsmedeltemperaturen. Figur B visar de negativa dygnsmedeltemperaturerna. Figur C visar
den negativa årsmedeltemperaturen. Uppmätt data är erhållen från institutionen för geovetenskaper, år
1998-2016

I tabell 4 kan medelvärdet av antalet dagar med tjäle under ett år utläsas för fyra olika markdjup. Antalet
dagar som det i snitt är tjäle 5 cm ner i marken per år beräknades till ca 60 dagar, alltså knappt två



månader. Med antagandet att en konstgräsplan utan uppvärmning endast kan spelas på då marken inte
har tjäle, bedöms således säsongslängden utifrån detta vara ca 305 dagar i Uppsala. För ett organiskt
ämne, exempelvis kork och kokos, som håller mycket vatten kan minusgrader i luften göra att materialet
fryser utan att tjäle hunnit bildas i marken, vilket leder till att planen inte kan spelas på. Material
likt Envirofill som inte håller något vatten alls kommer således vara spelbar så länge konstgräsplanen
är spelbar. Sammanfattningsvis visar resultatet över tjäldagar främst då själva konstgräsplanen inte är
spelbar p.g.a. tjäle.

Tabell 4: Antalet dagar med tjäle för olika djup
Markdjup (cm) Antal dagar med tjäle per år
5 61,31
10 30,79
40 12,68
100 0,05

5.3 XRF-röntgen av fyllnadsmaterial
För att fastställa de grundämnen som EPDM, SafeShell och Envirofill innehåller användes XRF-röntgen.
Ett urval av de resultat som erhölls är presenterade i tabell 5. Då XRF generade 47 olika ämnen har
i tabell 5 fem olika ämnen valts ut. Ämnen vars miljöfarlighet är väl känt såsom Cd, Pb och Hg är
utvalda för att visa att materialen innehåller halter som är så låga att risk för miljöpåverkande utsläpp
är obefintlig. Att andra miljöfarliga ämnen inte presenteras i tabellen beror på att halterna av dessa är så
låga att de inte utgör någon potentiell fara för miljön. SiO2 och Zn har valts ut då dessa var de enda två
ämnena som visade på halter över 1 % av den totala volymen. Envirofill som till stor del är tillverkat av
kvarts innehåller som förväntat höga halter av just kvarts (SiO2). Då gummi vulkaniseras används bland
annat zinkoxid vilket förklarar att den uppmätta halten zink i EPDM är såpass hög. Det ska tilläggas
att den XRF-metoden som användes inte visar alla grundämnen ett material innehåller, t.ex visar den
inte icke-metaller. För en full sammanställning över grundämnesfördelningen, se appendix 7.2.

Tabell 5: Ett urval av resultat från XRF-röntgen, halten av grundämnena redovisas som volymprocent.
”Err” markerar standardavvikelsen för respektive halt och LOD innebär odetekterbara halter.

EPDM Envirofill Safeshell
Ämne Uppmätt halt (%) Ämne Uppmätt halt (%) Ämne Uppmätt halt (%)
SiO2 1.8879 SiO2 51.0339 SiO2 0.2114
SiO2 Err 0.0696 SiO2 Err 0.2803 SiO2 Err 0.0338
Zn 10.0225 Zn 0.0017 Zn 0.0035
Zn Err 0.0189 Zn Err 0.0003 Zn Err 0.0008
Cd <LOD1 Cd <LOD Cd <LOD
Cd Err 0.0007 Cd Err 0.0007 Cd Err 0.0010
Hg <LOD Hg 0.0028 Hg 0.0043
Hg Err 0.0015 Hg Err 0.0012 Hg Err 0.0013
Pb 0.0010 Pb <LOD Pb 0.0012
Pb Err 0.0006 Pb Err 0.0003 Pb Err 0.0005

5.4 Analys av fyllnadsmaterial med GC-MS
De resultat som erhölls vid analys av materialen, både med vatten och heptan som lösningsmedel, visade
inte på förekomst av några organiska ämnen i något av proverna för materialen. De utslag som gaskro-
matografen gav var få till antalet, och kunde i de flesta fall betraktas som brus. I annat fall kunde de
ändå inte med noggrannhet matchas med befintliga ämnen i tillgänglig databas. Av dessa anledningar
finns inget värde i att presentera erhållna kromatogram då dessa inte innehåller någon information som
kan betraktas som riktig eller exakt.



5.5 Bedömningsunderlag
Nedan följer korta motiveringar och förklaringar till den sammanställning av bedömningsunderlag som
visas i figur 4. Denna ger sedan en överblick över hur väl de olika lösningarna som valts ut ovan uppfyller
de utvalda kriterierna. Detta blir då ett underlag för bedömning av de olika lösningarna och i slutändan
underlag för beslut om en optimal lösning. Vilken lösning som är optimal beror på hur högt olika kriterier
värderas och vägs mot varandra. Som jämförelse används 11-mannaplanen på Årsta IP i Uppsala, som
har EPDM som fyllnadsmaterial.

5.5.1 Säsongslängd och speltimmar

En konventionell konstgräsplan i en storstad med hög belastning, kan komma att spelas på 2 500-3 000
timmar/år (Lundqvist, 2017). Detta värde har nedan använts som jämförelse och som standard där inget
annat angivits. Enligt de marktemperaturundersökningar som genomförts som en del i denna studie är
säsongslängden för en plan vars spelbarhet endast begränsas av klimatet ca 305 dagar (se avsnitt Mark-
temperatur i Uppsala).

Corkonut
Allmänt tillgängligt information, samt information tillgänglig från tillverkare saknas.

Geofill
Består enbart eller delvis av kokos beroende på klimatet där det används. För användning i Sverige
rekommenderas Geofill med adderat gummi (Ditzel, 2017). Materialet kan absorbera 7-8 gånger sin vikt
i vatten. Sägs vara känslig mot kallt klimat, men tester har påvisat att Geofill klarar att hålla FIFA-
standard ner till en lufttemmperatur på -5 ◦C (Italgreen, u.å.). Dock bör inte lufttemperaturen likställas
med marktemperaturen 5 cm ner som utgör den standard som använts i denna studie för att bedöma
tjäle. Geofill bedöms utifrån detta ha en säsongslängd mindre än 305 dagar.

InfillPro Geo
Återförsäljarna uppger att materialet håller fukt och därför fryser lättare (Gårda Johan AB, u.å.). Fot-
bollsklubben Vallens IF uppger också att frostkänsligheten är nackdelen med materialet (Vallens IF:s
kansli, 2017). InfillPro Geo bedöms utifrån detta ha en säsongslängd kortare än 305 dagar.

Envirofill
Envirofill absorberar inte något vatten i nämnvärd mängd. En konstgräsplan med detta fyllnadsmaterial
kan spelas på under hela året så länge det inte är tjäle i marken. Det är således inte fyllnadsmaterialets
slittålighet som begränsar planens spelbarhet, utan de rådande marktemperaturerna (Coleman, 2017).
Envirofill bedöms utifrån detta ha en säsongslängd på ungefär 305 dagar.

Safeshell
Detta material drar till sig upp till 20 % vatten (Coleman, 2017). Med tanke på materialets vattenhål-
lande förmåga, finns en chans för att säsongslängden blir något kortare eller att spelet försvåras vid låga
temperaturer. Trots det bedöms Safeshell ha en säsongslängd på ungefär 305 dagar eftersom det inte är
en avsevärt mycket större vattenhållande förmåga än t.ex. Envirofill.

CoverLawn
Så länge det är is och snöfritt på marken går det, enligt leverantören, bra att spela på CoverLawn.
Används planen när marken är frusen finns det risk att slita på gräsmattan eftersom gräsrötterna inte
har någon tillväxt när marken är frusen (Albäck, 2017).

Det existerar än så länge inga hela 11-mannaplaner med CoverLawn, utan endast ett 20-tal planer
där CoverLawn används som förstärkning på specifika slitområden i naturliga gräsplaner, exempelvis i
målområde, straff- och mittpunkter. På det sätt som CoverLawn används idag spelar klubbar på det ca
700-900 timmar/år. Tillverkaren uppger att om en hel gräsplan skulle anläggas med CoverLawn skulle
planen kunna kunna användas mellan 1 000-1 500 timmar/år, lite beroende på hur temperaturerna är
framåt höst- och vinterhalvåret eftersom att underlaget är beroende av det naturliga gräsets tillväxt



(Albäck, 2017). Dessa siffror är inte satta i perspektiv till hur användningen skulle se ut i en storstad,
utan är endast rekommendationer från tillverkaren som är siffror som tenderar att vara mycket lägre än
siffror från användare av gräsplaner. Coverlawn bedöms utifrån detta ha en säsongslängd långt mindre
än 305 dagar.

EPDM
En konstgräsplan med detta fyllnadsmaterial kan spelas på under hela året så länge det inte är tjäle i
marken. Eftersom EPDM används i stor utsträckning i svenska konstgräsplaner där observationer och
undersökningar kunnat utföras, så antas denna bedömning av speltimmar ha relativt stor noggrannhet.
EPDM används således som referens för en plan med säsongslängd enbart påverkad av slitningar, och
säsongslängden bedöms därför vara ungefär 305 dagar.

5.5.2 Spelbarhet och prestanda i enlighet med FIFA

Corkonut
Tillverkarna uppger att Corkonut möter eller överstiger FIFA:s krav, dock är det inte specificerat vilka
(Organic Alternative Infill, u.å.). Referensplan med FIFA certifikat har ej hittats.

Geofill
Geofill finns installerat på konstgräsplaner som uppfyller FIFA QUALITY PRO. Två fotbollsklubbar
som använder Geofill och vars planer uppfyller kraven är FC Novara vilka spelar i italienska Serie B och
Athletico Paranaense vilka spelar i Brasilianska Serie A. Dessa planer genomgår varje år tester för att
visa att de fortfarande håller standarden för FIFA QUALITY PRO (Italgreen, u.å.).

InfillPro Geo
I Sverige finns en 11-mannaplan med InfillPro Geo, nämligen på Vallens IF i Stenungsunds kommun. Den-
na är certifierad enligt FIFA 2 STAR, föregångaren till FIFA QUALITY PRO (Vallens IF:s kansli, 2017).

Envirofill
I Australien finns planer som är FIFA-certifierade där Envirofill används som fyllnadsmaterial, bland
annat Australian National University som var certifierad med FIFA 2 STAR (numera uppdaterad till
FIFA QUALITY PRO) använde ett system där Envirofill implementerades. I USA existerar över 150
planer med Envirofill, dock är ingen av dessa FIFA-certifierade (Coleman, 2017).

SafeShell
Tillverkarna uppger att SafeShell är i processen att bli certifierat men att det inte är det än. SafeShell
kom ut på marknaden på hösten 2016 och i december installerades 3 stycken fotbollsplaner med SafeShell
som fyllnadsmaterial. En av dessa planer är en plan i Brooklyn Bridge Park, som är avsedd för bredd-
fotboll. Ingen av planerna är FIFA-certifierade (Coleman, 2017).

CoverLawn
CoverLawn är inte godkänt av FIFA än men enligt tillverkaren pågår arbete med certifierade testhus
(Albäck, 2017).

EPDM
Referensplanen i Uppsala, Årsta IP, är ej certifierad enligt FIFAs krav utan riktar sig mot breddfotboll
(Benker M., 2017). Detta betyder inte att FIFA-certifierade planer med EPDM som fyllnadsmaterial ej
existerar, utan bl.a konstgrässystem Xtreme Turf Premier WX 50 använder EPDM som fyllnadsmaterial.
Detta är ett system som håller standarden FIFA QUALITY PRO (FIFA, u.å.).

5.5.3 Livslängd

Corkonut och InfillPro Geo
Allmänt tillgängligt information, samt information tillgänglig från tillverkare saknas.

Geofill



Geofill har enligt tillverkarna en livslängd på 10-12 år vid rekommenderad skötsel (Ditzel, 2017).

Envirofill
Tillverkarna garanterar en livslängd på 16 år, detta betyder att materialet kan återanvändas en gång
eftersom medellivslängden på konstgräsplaner är 8 år (Coleman, 2017).

SafeShell
Enligt tillverkaren har SafeShell en livslängd på 8 år (Coleman, 2017).

CoverLawn
Livslängden för CoverLawn anges av tillverkaren till 10-15 år, allt beroende på hur väl planen och då
speciellt naturgräset underhålls (Albäck, 2017).

EPDM
Livslängden för EPDM beräknas vara samma som den för en konstgräsplan, nämligen 8 år. Detta stäm-
mer in på planen i Årsta IP som används som referens (Benker, 2017).

5.5.4 Kostnad för påfyllnad av material

Corkonut och InfillPro Geo
Information saknas för dessa material och tillverkarna har inte gått att kontakta.

Geofill
Geofill behöver påfyllnad med ca 800 kg material/år, det skulle innebära en kostnad på 7 351 kr/år
exklusive påfyllnad av kvartssand vilket kostar 5200 kr/år. Totalt blir kostnaden 12 551 kr/år. (Ditzel,
2017).

Envirofill
Envirofill kräver ytterst lite påfyllning, tillverkaren uppger att 250 kg Envirofill i form av påfyllnad be-
hövs varje år, och då endast på de mest använda områdena på planen. Envirofill kostar $600 per ton
levererat material till Stockholm, per år genererar detta en kostnad på ca 1 324 kr/år. För Envirofill
används inte kvartssand. (Coleman, 2017).

SafeShell
Efter anläggning beräknas ca 20 ton påfyllnad av SafeShell behövas under en 8-årsperiod, detta leder till
en årskostnad på $4500/år vilket motsvarar en kostnad på 39 658 kr/år, utöver detta tillkommer 5200
kr/år för påfyllnad av kvartssand. (Coleman, 2017). Totalt blir kostnaden för påfyllnad 44 858 kr/år.

CoverLawn
Efter anläggning av CoverLawn behövs ingen påfyllning (Albäck, 2017). Materialkostnaden anges därför
till 0 kr/år. Extra sådd av gräsfrö eller skötsel av gräsmatta inkluderas under kriterier för underhålls-
kostnad.

EPDM
Enligt siffror från Sportfastigheter AB i Uppsala kostar granulatet ca 5 500 kr/ton. Konstgräsplaner fylls
på med 3 ton granulat/år. Utöver detta behövs påfyllning av sand, denna beräknas kosta 5200 kr/år i
påfyllnad. Totalt blir kostnaderna för påfyllnad 21 700 kr/år (Nystedt, 2016, Benker, 2017).

5.5.5 Underhållskostnad

Underhållsarbetet för en referenskonstgräsplan med EPDM tar ca. 2500-3000 h/år. Totalt sett med ma-
skiner, verktyg, reparationer, drivmedel till underhållsmaskiner, personalkostnader och dylikt så uppgår
då underhållskostnaden till 134 576 kr/år (Nystedt, 2016), som i denna studie satts som en standard för
en konventionell konstgräsplan.



Corkonut och InfillPro Geo
Allmänt tillgängligt information, samt information tillgänglig från tillverkare saknas.

Geofill
En konstgräsplan med Geofill kräver samma underhåll som en konstgräsplan med sand eller gummi som
fyllnadsmaterial. Rekommendationen är att borsta planen efter 50-100 spelade timmar (Italgreen, u.å.).

Envirofill
Konstgräsplaner med Envirofill kräver samma underhåll som konstgräsplaner med gummigranulat. Inget
bevattningssystem krävs eftersom Envirofills prestanda är oberoende av vattenhalten på planen (Cole-
man, 2017).

SafeShell
Konstgräsplaner med SafeShell kräver samma underhåll som konstgräsplaner med gummigranulat. Inget
bevattningssystem krävs eftersom SafeShells prestanda är oberoende av vattenhalten på planen (Cole-
man, 2017).

CoverLawn
Tillverkaren Åhus Turf uppger att underhållet sköts på samma sätt som för en naturgräsplan (Albäck,
2017). Enligt siffror från Stockholms stad blir då underhållskostnaderna uppemot 277 400 kr/år (Nys-
tedt, 2016).

EPDM
Konstgräsplan med EPDM är den standard som denna studie har utgått från.

5.5.6 Återbetalningstid

Inkomstkällan för en konstgräsplan är baserad på Årsta IP i Uppsala, som är en 11-mannaplan. Denna
hyrs ut av ägaren Sportfastigheter AB till Uppsala kommun för 494 000 kr/år (Kulma, 2017). Detta
värde används för all beräkning av återbetalningstid oavsett material. Anläggningskostnaden för själva
konstgräset är inte medräknat, då det är samma för alla. För beräknade resultat, se tabell 6.

Corkonut och InfillPro Geo
Allmänt tillgängligt information, samt information tillgänglig från tillverkare saknas. Således har ingen
pay-off tid kunnat beräknas.

Geofill
För att fylla en fullstor 11-mannaplan med Geofill krävs det 38.5 ton Geofill samt 144 ton kvartssand.
Totalt skulle det innebära en kostnad på 546 288 kr (Ditzel, 2017). Den beräknade pay-off tiden blir
således 1.85 år.

Envirofill
För att fylla en fullstor 11-mannaplan med Envirofill krävs 287 ton av materialet. Materialet som im-
porteras från USA kostar $600/ton inklusive frakt till Stockholm (Coleman, 2017). Totalt blir detta en
anläggningskostnad för material på 1 422 113 kr. Den beräknade pay-off tiden blir således 3.97 år.

Safeshell
Det krävs 66 ton av Safeshell för att fylla en 11-mannaplan. Tillverkaren uppger att materialet kostar
$1800/ton inklusive frakt till Stockholm (Coleman, 2017). Utöver detta behövs ett undre lager med
kvartssand på 221 ton, som uppges kosta 25 kr/m2 (Konstgräsnet, u.å.). Totalt blir det en anläggnings-
kostnad för material som uppgår till 1 173 750 kr. Den beräknade pay-off tiden blir således 4.34 år.

Coverlawn
Materialet kostar 300 kr/m2 för anläggning av en 11-mannaplan. En 11-mannaplan på 7700 m2 ger då
en kostnad på 2 310 000 kr (Albäck, 2017). Den beräknade pay-off tiden blir således 10.66 år. Detta är
inklusive anläggningskostnader för Coverlawn på en spelbar naturgräsplan.



EPDM
EPDM uppges kosta 5 500 kr/ton och det krävs 50,05 ton EPDM för anläggning av en 11-mannaplan.
Detta genererar en anläggningskostand för granulatet på 275 275 kr (Benker, 2017). Utöver detta krävs
ett undre lager av kvartssand på 94,2 ton som uppges kosta 25 kr/m2 vid anläggning (Hermelin A.,
2017). Detta genererar en totalkostnad för anläggning av material på 467 775 kr. Den beräknade pay-off
tiden blir således 1,39 år.

5.5.7 Tillgänglighet och utbredning

Corkonut
Materialet kommer från en amerikansk tillverkare. Som referenser anger de en rad konstgräsplaner runt
om i USA (GreenPlay, u.å. a). Det finns inga uppgifter om en svensk återförsäljare och företaget har inte
heller gått att kontakta för prisuppgifter eller prover. Alltså anses tillgängligheten mindre god.

Geofill
Tillverkaren Italgreen har ingen återförsäljare i Sverige, de har dock möjlighet att leverera material till
Sverige med lastbil (Ditzel, 2017). Geofill finns installerat på över 500 konstgräsplaner varav ett hundra-
tal planer med liknande klimat som Sveriges. Alltså anses tillgängligheten och utbredningen för Geofill
vara mycket god.

InfillPro Geo
InfillPro Geo finns tillgängligt på den svenska marknaden via en svensk återförsäljare, då under namnet
Geo Infill Pro (Gårda Johan AB, u.å.). Hur många planer som Geo Infill Pro finns installerat på har inte
företaget meddelat. Då utbredningen av Infill Pro Geo inte har kunnat fastställas anses tillgängligheten
och utbredningen enbart som god.

Envirofill
Envirofill finns tillgängligt på den amerikanska marknaden och frakt av materialet till Sverige är möjligt.
Idag finns det över 150 planer, främst i Nordamerika, som är installerade med 100 % Envirofill (Coleman,
2017). Det är enkelt att få kontakt med tillverkarna men eftersom materialet kräver frakt från USA anses
tillgängligheten samt utbredningen endast som god.

SafeShell
Safeshell finns tillgängligt på den amerikanska marknaden och frakt av materialet till Sverige är möjligt.
Safeshell finns enbart installerat på ett fåtal planer då materialet bara funnits på marknaden sedan decem-
ber 2016 (Coleman, 2017). Det är enkelt att få kontakt med tillverkarna men eftersom materialet kräver
frakt från USA samt har begränsad utbredning, anses tillgängligheten och utbredningen som mindre god.

CoverLawn
Coverlawn är en svensk variant av hybridgräs som säljs av Åhus Turf. Den finns inte installerad på
någon fullstor 11-mannaplan (Åhus Turf, u.å.). Tillgängligheten och utbredningen får då anses mindre
god, främst på avsaknaden av installerade planer.

EPDM
Tillgängligheten för EPDM anses mycket god då detta är ett väletablerat alternativ, det finns till ex-
empel på Sportfastigheter AB:s befintliga konstgräsplaner i Uppsala (Sportfastigheter AB, u.å.). Utöver
detta finns försäljare i Sverige såsom Unisport vilka är återförsäljare av EPDM till Sportfastigheter AB
(Benker, 2017). Utbredningen och tillgängligheten för EPDM anses således mycket god.

5.5.8 Risk för utsläpp av mikroplaster

Corkonut och SafeShell
Då Corkonut är ett helt organiskt fyllnadsmaterial bestående av kork och/eller kokos är risken för ut-
släpp av mikroplaster förmodat låg (GreenPlay, u.å. b). Detsamma antas gälla för SafeShell, som består



av valnötsskal (USGreentech, u.å. b). Det finns ingen information om huruvida Corkonut skulle behöva
inblandning av gummimaterial för att klara svenskt klimat, vilket är fallet för andra kokosblandningar.
Därav det lägre betyget. SafeShell däremot kräver inga extra åtgärder (Coleman, 2017) och förmodas ha
mycket låg risk.

Geofill
Geofill finns i flera varianter. Vilken variant som används på en konstgräsplan avgörs av klimatet på
platsen. Då två sorterna som innehåller SBR respektive TPE löper viss risk för utsläpp av mikroplaster.
De sorterna som är helt organiska löper ingen risk för utsläpp av mikroplaster (Italgreeen, u.å.). I Sverige
rekommenderas att använda Geofill TP (TPE) alternativt Geofill N (SBR) p.g.a. att dessa är bättre an-
passade för det svenska klimatet (Ditzel, 2017). Således anses risken för utsläpp av mikroplaster som hög.

InfillPro Geo
Produktvarianten som återfinns i Stenungsunds kommun, InfillPro Geo TP, innehåller 10 % TPE som
är ett gummigranulat, det finns därmed en risk för utsläpp av mikroplaster även om den är lägre än om
fyllnadsmaterialet skulle bestå helt och hållet av TPE (Guide to synthetic infill products: Glossary of
terms from Synthetic Turf Council, 2012). För en annan variant av InfillPro Geo som endast innehåller
organiska material, är den risken istället mycket låg (GreenPlay Organics, 2015).

Envirofill
Tillverkarna har inte uppgett någon information angående risken för utsläpp av mikroplaster i samband
med användning av Envirofill (Coleman A., 2017). En potentiell källa till mikroplastpartiklar skulle
kunna vara avskavda delar av Envirofills akrylbeläggning. Livslängden på Envirofill är dock formulerad
efter hållbarheten på just akrylbeläggningen (Coleman A., 2017). Därför är det ett rimligt antagande att
risken för läckage av mikroplastpartiklar är låg så länge materialet ej används efter att livslängden gått ut.

CoverLawn
CoverLawn är som en plastmatta som inkorporeras i en vanlig gräsmatta. Plasten som tillsätts planen
sitter alltså fast i marken och utgör alltså ingen större risk för läckage av mikroplaster (Åhus Turf, u.å.).

EPDM
Det finns dokumenterade utsläpp av mikroplaster från konstgräsplaner med gummigranulat (Wallberg
et al., 2016, Magnusson K. et al., 2015). Det är därför rimligt att säga att användning av EPDM i
konstgräsplaner utgör en mycket hög risk för utsläpp av mikroplaster.

5.5.9 Risk för utsläpp av metaller

Corkonut
Då detta är ett organiskt fyllnadsmaterial och liknande material har mycket låg risk för utsläpp av me-
taller, sänks misstanken om skadliga utsläpp, även om information saknas. Se till exempel Geofill.

Geofill
Koncentration av metaller i lakvatten från Geofill har undersökts med induktivt kopplad plasma-masspektrometri,
standardmetod NF EN ISO 17294. De fem metaller som inkluderats i undersökningen visade alla på vär-
den långt under gränsvärden, NF P90-112 (Labosport 2016).

InfillPro Geo
Provtagning av dräneringsvatten från referensplanen på Vallens IF visade på förhöjda halter zink, bly
och koppar. Risken för läckage bedöms ändå som låg på grund av låga värden och obekräftat ursprung
(Lithner, 2016). Laborationstester har utförts av oberoende part på uppdrag av företaget, resultaten vi-
sade på mycket låga halter av sex olika tunga metaller, alla under angivna gränsvärden (Labosport, 2012).

Envirofill
Tester för urlakning och extraktion av metaller genomfördes senast april 2016 (Sport Labs USA, 2016a),
komplementerande analysrapport tillkom november 2016 (Sport Labs USA, 2016b). Testmetoder och
gränsvärden är angivna enligt EN 71-3 - Safety of Toys Part 3: Migration of certain elements (a) och



ASTM F-3188-16 for Extractable Hazardous Metals in Synthetic Turf Infill Materials (b).

Resultatet inkluderar ca 20 olika metaller, samtliga testvärden var under angivna gränsvärden. För att
ytterligare säkerställa vilka metaller Envirofill innehåller och således riskerar att släppa ut genomfördes
en analys av materialet med XRF. Resultatet från XRF visar på väldigt låga halter av alla metaller.
Magnesium var den metall som gav högst utslag med ca 1 volymprocent. Övriga metaller låg i intervallet
0,1-0,0001% av totalvolymen. Således bedöms risken för utsläpp av miljöfarliga metaller till mycket låg,
se appendix för full redogörelse av metaller i Envirofill.

SafeShell
Tester för urlakning och extraktion av metaller genomfördes senast april 2016, supplementerande ana-
lysrapport tillkom november 2016. Samtliga nivåer av metaller i lakvatten från SafeShell befann sig
under gränsvärdena enligt Europeisk Standard EN71-3 – Safety of Toys Part 3: Migration of certain
elements.(Sport Labs USA. 2016c, Sport Labs USA. 2016d)

Safeshell inkluderades i genomförd XRF-analys. Resultaten visar på väldigt låga halter av metaller, i
appendix finns en full redogörelse från XRF. Magnesiuminnehållet var det högsta på knappt 1,6 vo-
lymprocent. Resterande metaller fanns i varierande halt inom intervallet 0,01-0,0001 %, således bedöms
risken för utsläpp av metaller i farlig halt som mycket låg.

CoverLawn
CoverLawn, i egenskap av att vara hybridgräs, innehåller inget fyllnadsmaterial (Åhus Turf, u.å.). Endast
konstgrässtrån av plast utgör en potentiell källa till utlakning av metaller, dock är det fallet för samtliga
undersökta konstgrässystem och tas därför inte med i bedömningen. Det är därför ett rimligt antagande
att CoverLawn ej ger upphov till utsläpp av metaller.

EPDM
Den zinkoxid som ibland används vid vulkaniseringen av gummit är en potentiell källa till utsläpp av zink,
dessutom har laktester påvisat förhöjda halter av krom (Magnusson S., 2015, Nilsson et al, 2008). Därför
bedöms att användning av EPDM innebär en viss risk för utsläpp av zink i halter som kan anses skadliga.

Enligt den analys som genomfördes med XRF innehåller materialet höga halter zink. Halten zink i
EPDM bedöms ligga mellan 10-20 %, XRF röntgar en volym, då stor del av volymen var luftfylld räknas
luften in i den totala volymen, därav bör halten zink vara högre än de 10% som XRF-analysen påvisade.
Även om halterna zink i EPDM är relativt höga har laktester som gjorts av bl.a. S. Magnusson (2015)
inte påvisat halter som överskrider svenska gränsvärden. Magnesium och kalcium var de andra två äm-
nen som visade på halter över 1 %. Övriga metaller fanns enbart i mycket små halter, i storleksordning
0,01-0,0001 % av totalvolymen och bedöms således inte ha någon negativ påverkan på miljön.

5.5.10 Risk för utsläpp av organiska miljöfarliga ämnen

Corkonut
Information saknas. Då detta är ett organiskt fyllnadsmaterial och då undersökningar har visat att lik-
nande material orsakar mycket låg risk för utsläpp av organiska miljöfarliga ämnen så antas låg risk för
utsläpp även här. Se till exempel SafeShell.

Geofill
Materialet av variant Geofill N prövades 2016 av Labosport, testrapporten har erhållits från tillverkaren
på förfrågan. Resultatet visar på låga men detekterbara halter av ett antal PAH:er, däribland pyren och
flouranten. Total mängd EOX2 var 72 mg/kg enligt testmetod DIN 18035-7:2014-10. Satt i perspektiv
har en tysk standardiseringsorganisation (DIN), bestämt miljökraven för EOX till 100 mg/kg för övre
konstgräslager och fyllnadsmaterial sammansatt (Kolitzus 2002, Wallberg 2016).

InfillPro Geo
2Extraherbara organiska halogener



Provtagning av dräneringsvatten från referensplanen hos Vallens IF visade på förhöjda halter av ftala-
ten DEHP. Risken för läckage bedöms dock som låg på grund av låga värden och obekräftat ursprung
(Lithner, 2016). Laborationstester har genomförts på materialet med avseende på PAH 16, resultatet
var under detekterbara värden (Labosport, 2012). Sammantaget bedöms därför risken för utsläpp av
organiska miljöfarliga ämnen som låg.



Envirofill Tester för innehåll av polyaromatiska kolväten genomfördes senast juni 2015, kategori PAH
16. Samtliga kolväten fanns i lägre koncentration än lägsta detekterbara värde, vilket var 10 g/kg ma-
terial. (AIRL, INC. 2015). Tillverkaren har inte testat materialet för innehåll eller urlakning av fenoler.
Risken för utsläpp av organiska miljöfarliga ämnen bedöms som låg.

SafeShell
Information saknas då tester för organiska miljöfarliga ämnen ej har genomförts på SafeShell. Troligen
beror detta på att produkten nyligen är framtagen och lanserades först på hösten år 2016. Då detta är
ett behandlat organiskt fyllnadsmaterial förmodas risken vara låg.

CoverLawn
CoverLawn består av en tjock vävd tråd i mattan, och konstgrässtrån av plast (Åhus Turf, u.å.). Det är
därför ett rimligt antagande att CoverLawn inte skulle innebära något läckage av organiska miljöfarliga
ämnen.

EPDM
Vid tillverkningen av EPDM tillsätts bland annat kimrök, flamskyddsmedel och mjukgörare, som be-
döms som miljöfarliga (Magnusson S., 2015). Trots detta potentiella innehåll av organiska föreningar så
visar laktester på halter klart under riskvärden (Magnusson S., 2017).

5.6 Sammanställning av bedömningsunderlag
De olika kriterierna och hur väl fyllnadsmaterialen uppfyller dem har sammanställts nedan för översikt
(se figur 4). De uträknade kostnaderna har beräknats enligt definitionen av återbetalningstid (se tabell
6).

Figur 4: Sammanställning av hur väl de olika alternativen av fyllnadsmaterial uppfyller de utvalda kri-
terierna.

Tabell 6: Översikt med avseende på de ekonomiska aspekterna. Anläggning, påfyllnad och underhåll
avser kostnader för gräsmattan.
Material Anläggning med material (kr) Påfyllnads (kr/år) Underhåll (kr/år) Inkomst (kr/år) Återbetalningstid (år)
Geofill 642 538 12 551 134 576 494 000 1,85
InfillPro Geo Information saknas Information saknas Information saknas 494 000 Information saknas
Corkonut Information saknas Information saknas Information saknas 494 000 Information saknas
SafeShell 1 366 250 44 858 134 576 494 000 4,34
CoverLawn 2 310 000 0 277 400 494 000 10,66
Envirofill 1 422 113 1 324 134 576 494 000 3,97
EPDM 467 775 21 700 134 576 494 000 1,39



6 Diskussion

6.1 Säsongslängd baserat på marktemperaturdata
Eftersom uppmätta negativa temperaturer i verkligheten till viss del är utspridda över vinterhalvåret
och inte alltid är på varandra följande, är det sannolikt att det i praktiken är mer än 60 dagar som
konstgräsplaner som följer denna marktemperatur är ospelbara. Det går samtidigt att ur figur 3 se att
årsmedelvärdena tycks stiga för varje år, och att marken således i snitt blir varmare. Det är dock omöj-
ligt att uttala sig om ifall detta skulle kunna vara en långsiktig trend. Istället kan det mycket väl vara
så att temperaturerna till antal och belopp vid början av mätningarna inte var representativa och att
den temperaturökning åren därpå snarare var ett återfall till mer normala värden. Med grund i sådana
resonemang kan 60 dagar tjäle per år snarare betraktas som en överskattning. Att det finns argument
både för att antalet dagar med tjäle är fler och färre än 60 per år orsakar att det finns en stor osäkerhet
i värdet, och att det endast bör användas som en ungefärlig riktlinje.

Mer exakt kännedom om antal tjäldagar kan t. ex. ligga till grund för beräkningar av kostnad per
speltimme för planer med olika vattenhållande förmågor, olika grad av uppvärmning, och andra unika
egenskaper som kommer påverka tjälbildning. Idealiskt vore i slutändan att insamla data från mätningar
på de olika befintliga typerna av planer för att kunna dra mer rättvisande slutsatser.

I detta fall kan det åtminstone konstateras att klimatet i Uppsala med 60 dagar tjäle om året bör
tas hänsyn till vid val av fyllnadsmaterial. Utifrån insamlad information om de olika materialens vat-
tenhållande förmågor, tycks det således som att Envirofill har mest fördelaktiga egenskaper eftersom att
det inte absorberar vatten, till skillnad från framförallt de kokosbaserade materialen. SafeShell är också
en god kandidat, även om denna absorberar 20 % vatten och alltså kan tänkas vara lite frostkänsligare.

6.2 XRF-röntgen av fyllnadsmaterial
XRF-mätningarna utfördes endast en gång per prov, till skillnad mot de normalt tre provtagningar som
ingår i den standardiserade metoden. Detta medför en viss osäkerhet i resultaten som bör beaktas. Mät-
ningarna gav standardavvikelser inom ett ganska vitt spann, men då det handlar om ämnen med väldigt
låga halter generellt har det ingen större inverkan på resultatet. Något som bör nämnas som felkälla
är att proverna inte kunde krossas och finfördelas till mindre beståndsdelar innan analys, som också är
standard. Det medförde i sin tur att när respektive material sedan överfördes till små förslutningsbara
provburkar, blev det en stor andel luft i varje provburk på grund av att materialet inte kunde packas
tillräckligt. När provburkarna analyserades med röntgenstrålning granskades hela innehållet i burken,
inklusive eventuell luft. Det skapar i sin tur ett något felaktigt resultat med avseende på de procentuella
andelarna av respektive ämne.

Studeras tabell 5 och EPDM:s innehåll, kan det konstateras att zink utgör en betydande del av pro-
vet. Här ska betonas att siffran 10 % är relativt osäker på grund av ovan nämnda anledning. Det kan
antas att siffran är 50-100 % högre än det angivna värdet. Förklaringen till den höga zinkhalten kan
härledas tillbaka till den vulkanisering som gummit genomgått, en process där zinkoxid används frekvent.

Vad zinkhalten innebär rent miljömässigt är svårt att säga, men ett antal studier har behandlat huruvida
lakvatten från konstgräsplaner med fyllnadsmaterial av gummi släpper ut halter av zink som kan anses
farliga för hälsa eller miljö. Laktester har generellt visat på förhöjda koncentrationer av zink. Enighet
råder om att hälsorisken för människor i kontakt med fyllnadsmaterial med avseende på zink är väldigt
låg, men den ekotoxikologiska påverkan är däremot fortfarande omdiskuterad. En rapport från danska
miljöinstitutet uppvisade ett PEC/PNEC värde3 = 28, och en urlakning på 0.76 % av totalt zinkinnehåll
per år, men lyfter att laborationsmetoden kan ha överskattat urlakningen och att en mer sanningsenlig
riskbedömning kan göras via långvariga lysiometerundersökningar (Nilsson, 2008). S. Magnusson (2017)
genomförde lysiometertest under ett års tid men fann att zinknivåer från planer med SBR och EPDM
låg under svenska gränsvärden för dagvatten. Materialets zinkinnehåll bedöms därför inte som den be-
tydande faktorn i bedömningen av materialets miljöpåverkan i jämförelse med utsläppen av mikroplaster.

3Predicted environmental concentration/Predicted no-effect concentration



För övrigt hittades inga förhöjda halter av någon tungmetall i EPDM. Något som kan nämnas som
anmärkningsvärt är att små halter uran detekterades. Uranets ursprung är oklart och det kan handla om
en felmätning av instrumentet. Resultaten för Envirofill var väntade. Kvarts står för den enskilt största
beståndsdelen och siffran 51 % är en låg skattning där de luftfyllda porerna minskar skattningen av
kvarts som bör röra sig kring 95 %, men detta är ju inte ett ämne som på något sätt anses hälso- eller
miljöfarligt. För Envirofill kunde endast minimala halter av andra ämnen hittas. Det som bör beaktas
är att fyllnadsmaterialet som helhet analyserades. Det medför att själva ytbeläggningen i form av akryl
med mera, endast kommer utgöra en marginell del av provet. Även fast det är denna ytbeläggning som
kommer bli den första och kanske enda delen av materialet som kommer lakas ur med tiden. Eventuella
kommande undersökningar bör således fokusera på själva ytbeläggningen och dess innehåll snarare än
materialet som helhet. För Safeshell, som är ett organiskt material, uppmättes inga förhöjda halter av
något ämne vilket även det var förväntat då XRF inte registrerar organiska ämnen. Sammantaget kan
konstateras att XRF-mätningarna, trots vissa felkällor, kan bekräfta det som på förhand var förväntat
gällande innehållet av metaller i fyllnadsmaterialet. De halter som finns utöver de ovan nämnda bedöms
som för låga för att inte falla inom ramen för osäkerheter och fel.

6.3 Analys med GC-MS
Det huvudsakliga problemet vad gäller att simulera verkliga förhållanden med den första urlaknings-
metoden, där vatten används som lösningsmedel, utgörs av tidsbrist samt att typen av slitning från
ultraljudsbad inte har någon motsvarighet i naturen. För den andra metoden med heptan som lösnings-
medel utgörs samma problematik främst av att betingelserna är overkliga, då heptan inte förekommer
vid naturlig lakning från konstgräsplaner, där regnvatten är det enda lösningsmedlet. Att inga resultat
erhölls för någon av metoderna beror dock sannolikt på att lakningstiden behöver vara betydligt mycket
längre för att ämnen ska hinna diffundera ut i lösningsmedlet, oavsett lösningsmedel.

Ett argument för att innehåll i materialen urlakades, men att resultat uteblev på grund av brister i
metod eller utförande, är att ultraljudsbad tycktes få framförallt akrylbeläggningen på Envirofill att
släppa till viss del. Att inget innehåll detekterades trots detta, kan möjligtvis bero på att akrylbelägg-
ningen fastnade i det finmaskiga filtret som proverna filtrerades igenom innan analysen. Det observerades
att filtret blev grönaktigt vid filtrering, och kanske var det så att även andra organiska föreningar från
de andra proverna fastnade i filtret. Så ett scenario är att laktiden var tillräcklig men att filtret sållade
bort allt som kunde detekteras. Ett annat scenario är att laktiden var tillräcklig, men att filtret inte hade
någon påverkan, utan att bristen på detekterade ämnen är ett resultat i sig.

Om utgångspunkten är att resultatet är rättvisande, så skulle de testade materialen inte innehålla något
som kan detekteras av gaskromatografen, och vad gäller Envirofill och Safeshell är det trots allt väntade
resultat. Detta anses dock osannolikt då lakvattnet för EPDM, som fick agera referens och innehåller
flertalet dokumenterade föreningar från tidigare studier, inte heller kunde påvisas innehålla några orga-
niska föreningar.

Sammanfattat är troligtvis resultaten antingen felaktiga på grund av felkällor, eller irrelevanta på grund
av en olämplig metodutformning som genererat resultat som inte är representativa. I sin helhet bedöms
därför hela metoden som olämplig med de resurser och den tid som fanns att tillgå, och resultaten
inkluderas ej i bedömningen.

6.4 Fyllnadsmaterialens miljöpåverkan
Vad gäller förlusterna av fyllnadsmaterial från planer är det svårt att dra någon generell slutsats, då
detta kan variera i hög grad mellan olika planer. En avgörande faktor är typen av dräneringssystem som
är uppbyggt kring planen, samt hur plogningsrutiner med mera ser ut. Med hjälp av siffror för årlig på-
fyllnad kan grova approximationer av hur lätt materialen migrerar göras. Här synes att påfyllnadsgraden
för de studerade materialen generellt ligger i storleksordningen 0.8-3 ton, undantaget Envirofill som bara
behöver en påfyllnad av ca 250 kg enligt leverantören US Greentech.
De tidigare studier som undersökt riskerna för utsläpp av metaller från fyllnadsmaterialen pekar på att



samtliga organiska fyllnadsmaterial, med undantag för Infillpro Geo, inte lakar ur nämnvärda mängder
metaller. Mätningar på lakvatten från Vallens IF där InfillPro Geo används har påvisat något förhöjda
halter av zink, bly och koppar, dock är osäkerheten i mätningarna stor då ett fåtal prover tagits under
en relativt kort tidsperiod sett till materialet livslängd. XRF-analysen bekräftar misstanken om EPDM
som fyllnadsmaterialet med högst innehåll av metaller. I tabell 5 ses en relativt hög halt zink för just
EPDM, en halt som bör justeras till upp emot 20 % på grund av felkällor under XRF-mätningarna.
Vad denna zinkhalt kan ha för påverkan på miljön har behandlats i ett tidigare stycke, och utsläpp från
metaller kan i dagsläget inte förväntas utgöra någon betydande miljöpåverkan från något av de i studien
medtagna fyllnadsmaterialen.

Vad gäller förekomsten av miljöfarliga organiska föreningar saknas data från två fyllnadsmaterial; Cor-
conut och SafeShell. Utstickaren i bedömningsunderlaget är Geofill, anledningen är relativt höga värden
av EOX. Geofill modell N, som är rekommenderad för bruk i svenskt klimat, innehåller en okänd halt
av ytbehandlat SBR. Eftersom tidigare forskning visat på SBR:s innehåll av PAH:er (Nilsson, 2008)
ses detta som den mest troliga anledningen till Geofills resultat. I undersökningen finns inget organiskt
material som visat på obefintliga halter av PAH:er, men likt resultatet för Geofill beror detta troligen
på inblandningen av gummigranulat. För att kunna dra slutsatser om miljöfarliga organiska föreningar i
de helt organiska materialen behövs extraktionstester genomföras. Riskerna med PAH:er ses som låga på
grund av tidigare laktester (Magnusson, S. 2017) men bör kunna kringgås fullständigt genom att undvika
användandet av gummimaterial, vilken kan ses mer som en positiv bieffekt av de minskade utsläppet av
mikroplaster.

Studeras risken för utsläpp av mikroplaster hos de olika fyllnadsmaterialen upptäcks relativt stora dif-
ferenser dem emellan. Betraktas materialens innehåll i form av plaster, kan det sedan kopplas ihop med
risken för spridning av mikroplasterna via antingen lakning eller förlust av hela granulatet. EPDM som är
ett gummigranulat medför som väntat betydande risk för utsläpp av mikroplaster, främst från förluster
via dränering och plogning. Effekterna av granulatet specifikt är inte undersökt men det kan antas ha
liknande påverkan på ekosystemet som andra mer studerade plaster som hamnar i naturen.

InfillPro Geo som förutom kork och kokos även behöver ca 10 % TPE är ett bättre alternativ än EPDM,
men faktum kvarstår att läckage av mikroplaster fortfarande är en risk p.g.a. TPE-innehållet. Även Geo-
fill behöver i de flesta fall någon form av gummigranulat uppblandat med det organiska materialet för att
uppnå önskad prestanda i svenskt klimat. I vilka proportioner som detta ska fördelas beror enligt pro-
ducenten på klimatet på platsen. Eftersträvas ett alternativ helt utan gummigranulat, får istället något
av de resterande materialen i studien diskuteras. Envirofill som ej är i behov av gummigranulat, är dock
inte helt fritt från plaster. Detta då dess beläggning består av akryl. Tillverkaren garanterar att denna
beläggning håller i 16 år, vilket gör att förluster av mikroplaster via lakning nästintill kan uteslutas. Vad
Envirofill som i dess helhet spridits till naturen, skulle ha för påverkan på ekosystemet är ej studerat.
Då granulatet består av kvarts med en hög densitet, är riskerna för att materialet ska flyta runt i en
vattenmassa likt mikroplaster små. Med största sannolikhet skulle materialet snabbt sedimentera och
där troligtvis inte utgöra någon betydande miljörisk i det avseende där mikroplaster misstas som föda
av limniska organismer. Med tiden skulle dock akrylbeläggningen lakas bort och först då kan eventuell
miljöpåverkan ske.

De enda fyllnadsmaterialen i undersökningen som inte ska innehålla någon form av plast är de orga-
niska produkterna Corkonut samt SafeShell, där det senare är det enda materialet som med säkerhet inte
behöver någon inblandning av gummigranulat och därmed blir ett helt plastfritt alternativ.

Sammanfattas de olika miljöriskerna kring fyllnadsmaterialen landar slutsatsen på att den otvivelaktigt
största miljöpåverkan från dessa granulat härstammar från den plast som materialen innehåller, eller som
krävs för att uppnå godtagbar spelstandard. Därav får det stor betydelse när en sammanvägd bedömning
av miljöriskerna för respektive material görs. Alla typer av gummigranulat - varav SBR, TPE, R-EPDM,
och EPDM är de som nämnts i detta arbete - antas således ha den största miljöpåverkan av befintliga
fyllnadsmaterial. Önskas ett fyllnadsmaterial helt utan inblandning av plast finns, om man utgår från de
studerade materialen i denna undersökning, bara ett alternativ, vilket är SafeShell. Envirofill bör dock
inte uteslutas helt då dess miljöpåverkan kan diskuteras, både p.g.a. dess troligtvis låga migrationsgrad,



men även materialets sammansättning, där den tunna akrylbeläggningen är det enda som potentiellt
skulle kunna vara en källa till spridning av sekundära mikroplaster.

6.5 Ekonomiska aspekter med fyllnadsmaterial
I sammanställningen över de ekonomiska aspekterna i tabell 6 kan anläggningskostnaderna för varje un-
dersökt fyllnadsmaterial tydligt utläsas. EPDM har lägst kostnad, följt av det mer miljövänliga Geofill.
Att priserna varierar såpass mycket beror, förutom priset för materialet, även på mängd material som
krävs för att fylla en konstgräsplan samt kostnaderna för att frakta materialet till Sverige. Alla angivna
priser är inklusive frakt till Uppsala-/Stockholmsområdet. Fraktkostnaderna påverkar priserna för Envi-
rofill, Safeshell samt Geofill.

Envirofills höga kostnad beror, förutom på frakten, även på den stora mängden material som krävs
av detta material för att fylla en konstgräsplan. Här används inte kvartssand under fyllnadsmaterialet,
vilket leder till att mer Envirofill krävs. För Envirofill krävs ca. 280 ton medan för de andra materialen
krävs ca. 40-60 ton material plus kvartssand, men samtidigt kräver Envirofill inte påfyllnad lika ofta
som EPDM eller något av de organiska materialen. Det ska tilläggas att Envirofill har en garanti på
16 år, vilket motsvarar livslängden för två konstgräsplaner. Alltså kan Envirofill från en konstgräsplan
återanvändas till en ny konstgräsplan. Safeshell som är det andra materialet som fraktas från USA, har
också höga kostnader i jämförelse med EPDM och Geofill. Här tillkommer precis som för Envirofill en hög
fraktkostnad, och dessutom har Safeshell en relativt hög påfyllnadsgrad. För Geofill som finns i Europa
blir fraktkostnaderna betydligt lägre, priserna för material till en fullstor 11-mannaplan och leverans till
Uppsala, skulle bli 32 000 euro respektive 6000 euro (Ditzel, 2017). Precis som Safeshell kräver Geofill att
ett lager av kvartssand adderas. EPDM behöver inte fraktas i samma mån som ovan nämnda material,
vilket leder till en minskad kostnad för just frakt. Det krävs även för EPDM att kvartssand adderas till
konstgräsplanen.

Hur mycket kvartssand som krävs för de olika materialen varierar kraftigt. Det har tagits hänsyn till
detta vid beräknande av anläggningskostnad för materialen. Däremot har inga siffror på vilken mängd
kvartssand som krävs för påfyllnad varje år erhållits. Ett antagande att påfyllnadsgraden är densamma
för EPDM, Safeshell samt Geofill har således gjorts. Detta kan nämnas som en möjlig felkälla för kost-
naden för den årliga påfyllnaden. Vilket i sin tur kan komma att påverka resultatet för pay-off tid något.

Med hänsyn till de resultat som studien har genererat kan det konstateras att EPDM är det materi-
alet som är billigast att anlägga samt har lägst pay-off tid. Det materialet som är billigast efter EPDM
är Geofill, vilket delvis innehåller gummigranulat (SBR eller TPE). Målet med studien var att hitta ett
material att ersätta gummigranulat med. Då återstår Envirofill samt Safeshell. Safeshell har något lägre
pay-off tid, men inte lika lång beräknad hållbarhet, samt att Safeshell inte går att återanvända på en
konstgräsplan. Med hänsyn till målet för studien är Envirofill det material som blir minst kostsamt i
längden. Det sista alternativet som undersökts, Coverlawn, har en mycket hög anläggningskostnad samt
en dubbelt så hög underhållskostnad motsvarande konstgräset. Resultatet blir en pay-off tid på över 10
år, vilket endast är något under den beräknade livslängden och därför anses orimlig. Även då hybridgräs
anses som ett spännande alternativ är det för denna studien inte aktuellt, då kostnaden per speltimme
inte är motiverbar för breddfotboll.



7 Slutsatser
Litteraturstudien som utförts pekar på att användandet av gummigranulat som fyllnadsmaterial i konst-
gräsplaner utgör en potentiell miljörisk och att det är önskvärt att ersätta. Utifrån tillgänglig information
är de material som uppfyller flest kravkriterier Geofill, SafeShell och Envirofill. Geofill och Envirofill är
mer fördelaktiga ur ett ekonomiskt perspektiv och sett till livslängd. Alla tre alternativ har dock en
rimlig återbetalningstid i förhållande till dess livslängd. SafeShell är det enda fyllnadsmaterial som kan
användas helt utan risk för utsläpp av mikroplaster, medan risken är relativt liten för Envirofill och desto
högre för Geofill. SafeShell är dock ett väldigt nytt och obeprövat material, medan Envirofill och Geofill
i högre grad är etablerade på marknaden. Med avseende på säsongslängd och speltimmar så är Envirofill
det bättre alternativet, men varken SafeShell eller Envirofill torde medföra någon nämnvärd förändring
på spelbarhet under året jämfört med en konventionell konstgräsplan.

Vid val av fyllnadsmaterial bör klimatet på platsen, samt syfte med anläggningen, tas hänsyn till. Reso-
nemang bör utgå ifrån hur stor del av året planen ska nyttjas för spel, samt om planen ska användas till
bredd- eller elitfotboll. Tyvärr har materialen InfillPro Geo och Corkonut blivit utelämnade ur diskus-
sionen på grund av otillräckligt underlag. Från den informationen som har gått att få kan de ändå anses
som möjliga lösningar till dagens gummigranulat. Avslutningsvis kan det konstateras att fyllnadsmate-
rialen Envirofill och SafeShell är de mest hållbara alternativen som undersökts i detta arbete. Både ur
ett miljö- och ekonomiskt perspektiv.
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9 Appendix

9.1 Matlabkod

1 %Tja ldatabehandl ing
2 load ( ’ matlab .mat ’ ) %Matdata dar uppenbart f e l a k t i g data ar bortp lockade (

mat s e r i e r 2009 som v i s a r pa temperaturer pa −100 c e l s i u s osv )
3 n=1;
4 i =1;
5 S = ze ro s ;
6 %Skapar en while−loop som tar medelvardet f o r va r j e dygn (1 matvarde/h) av

a l l a temperaturer vid ytan f ran 1998 t i l l 2016
7 whi le n<163633;
8 T =(A(n : n+23 ,5) ) ;
9 S( i ) = sum(T) /24 ;

10 i=i +1;
11 n = n + 24 ;
12 end
13 x = ( 1 : l ength (S) ) ;
14 T j a l l i n j e = ze ro s ( l ength (x ) ) ; %Skapar en ba s e l i n e f a r a t t t y d l i g a r e

v i s u a l i s e r a de varden som ar under 0 grader
15

16 subplot ( 3 , 1 , 1 ) %Plo t ta r a l l a temperaturer mot dagar
17 p lo t (x , S) ;
18 Ar = [ 1 9 9 8 : 1 : 2 0 1 6 ] ;
19 s e t ( gca , ’ Xtick ’ , 0 : 3 59 : 6 818 )
20 s e t ( gca , ’ X t i c k l abe l ’ , Ar)
21 s e t ( gca , ’ xl im ’ , [ 0 6818 ] )
22 x l ab e l ( ’ ar ’ ) ;
23 y l ab e l ( ’C ’ ) ;
24 t i t l e ( ’ Dagsmedelvarde av temperatur 1998−2016 ’ )
25 hold on
26

27 p lo t (x , T j a l l i n j e , ’ r ’ ) ; %Plo t ta r ba s e l i n en
28 B = S ;
29 B(B>0) = 0 ;
30

31 subplot ( 3 , 1 , 2 ) %Plo t ta r a l l a negat iva varden mot dagar
32 p lo t (x ,B) ;
33 s e t ( gca , ’ Xtick ’ , 0 : 3 59 : 6 818 )
34 s e t ( gca , ’ X t i c k l abe l ’ , Ar)
35 s e t ( gca , ’ xl im ’ , [ 0 6818 ] )
36 x l ab e l ( ’ ar ’ ) ;
37 y l ab e l ( ’C ’ ) ;
38 t i t l e ( ’ Dagsmedelvarde f a r temperaturen av v in t e rn ’ )
39

40 l = 1 ;
41 q=1;
42 Arsmedelvarden = ze ro s ;
43 whi le q<20



44 O = (S (1 , l : l +358) ) ; %Plockar ut de 358 matvarden i tage t och p l a c e r a r i
O. Antar 358 dagar med matdata per ar f o r a t t summan av det t o t a l a
anta l madatan ska b l i 19 ar .

45 Tpos = O<=0; %Hit ta r po s i t i on e rna f o r de varden va r j e ar som ar
mindre e l l e r l i k a med 0

46 Tmin = O(Tpos ) ; %Place ra r a l l a temperaturer som ar mindre e l l e r l i k a
med 0 i en vektor Tmin

47 MedelT = mean(Tmin) ; %Tar medelvardet f o r temperaturerna
48

49 Arsmedelvarden (1 , q ) = MedelT ;
50 l = l + 358 ;
51 q=q+1;
52 end
53

54 Ar2 = [ 1 9 9 7 : 1 : 2 0 1 6 ] ; %
55 x2 = ( 1 : l ength ( Arsmedelvarden ) ) ;
56 subplot ( 3 , 1 , 3 )
57 p lo t ( x2 , Arsmedelvarden , ’ ∗ ’ )
58 s e t ( gca , ’ Xtick ’ , 0 : 1 : 1 9 )
59 s e t ( gca , ’ X t i c k l abe l ’ , Ar2 )
60 s e t ( gca , ’ xl im ’ , [ 1 2 0 ] )
61 x l ab e l ( ’ ar ’ )
62 y l ab e l ( ’C ’ ) ;
63

64 KL=(sum(B<0) ) /(19) %anta l dagar med t j a l e i s n i t t f ran 1998−2016



9.2 Fullständig tabell över XRF-resultat

Tabell 7: Resultat från XRF-röntgen
Grundämne Volymprocent Grundämne Volymprocent Grundämne Volymprocent
MgO 1.4441 MgO 1.0885 MgO 1.6340
MgO Err 0.3785 MgO Err 0.2686 MgO Err 0.2921
Al2O3 0.7011 Al2O3 0.6329 Al2O3 0.6844
Al2O3 Err 0.0741 Al2O3 Err 0.0748 Al2O3 Err 0.0636
SiO2 1.8879 SiO2 51.0339 SiO2 0.2114
SiO2 Err 0.0696 SiO2 Err 0.2803 SiO2 Err 0.0338
P 0.0386 P <LOD P 0.0386
P Err 0.0076 P Err 0.0054 P Err 0.0054
S 2.2365 S 0.0966 S 0.0663
S Err 0.0189 S Err 0.0056 S Err 0.0051
Cl 0.5792 Cl 0.1585 Cl 0.0180
Cl Err 0.0137 Cl Err 0.0105 Cl Err 0.0103
K2O 0.0394 K2O 0.1264 K2O 0.8309
K2O Err 0.0040 K2O Err 0.0042 K2O Err 0.0084
Ca 4.2743 Ca 0.0848 Ca 0.1996
Ca Err 0.0130 Ca Err 0.0025 Ca Err 0.0043
Ti 0.0024 Ti 0.0443 Ti 0.0017
Ti Err 0.0022 Ti Err 0.0048 Ti Err 0.0016
V <LOD V <LOD V <LOD
V Err 0.0020 V Err 0.0022 V Err 0.0015
Cr <LOD Cr <LOD Cr <LOD
Cr Err 0.0012 Cr Err 0.0009 Cr Err 0.0009
Mn 0.0021 Mn 0.0016 Mn 0.0034
Mn Err 0.0010 Mn Err 0.0007 Mn Err 0.0008
Fe 0.0404 Fe 0.7032 Fe 0.0047
Fe Err 0.0018 Fe Err 0.0055 Fe Err 0.0009
Co 0.0165 Co <LOD Co <LOD
Co Err 0.0013 Co Err 0.0009 Co Err 0.0004
Ni <LOD Ni <LOD Ni <LOD
Ni Err 0.0008 Ni Err 0.0005 Ni Err 0.0003
Cu 0.0144 Cu 0.0084 Cu 0.0108
Cu Err 0.0011 Cu Err 0.0005 Cu Err 0.0008
Zn 10.0225 Zn 0.0017 Zn 0.0035
Zn Err 0.0189 Zn Err 0.0003 Zn Err 0.0008
Ga 0.0146 Ga <LOD Ga <LOD
Ga Err 0.0006 Ga Err 0.0002 Ga Err 0.0002
As <LOD As <LOD As <LOD
As Err 0.0005 As Err 0.0002 As Err 0.0003
Se <LOD Se <LOD Se <LOD
Se Err 0.0001 Se Err 0.0001 Se Err 0.0001
Rb <LOD Rb 0.0002 Rb <LOD
Rb Err 0.0001 Rb Err 0.0001 Rb Err 0.0000
Sr 0.0035 Sr 0.0013 Sr 0.0020
Sr Err 0.0002 Sr Err 0.0001 Sr Err 0.0002
Y <LOD Y 0.0008 Y <LOD
Y Err 0.0004 Y Err 0.0002 Y Err 0.0006



Grundämne Volymprocent Grundämne Volymprocent Grundämne Volymprocent
Zr <LOD Zr 0.0145 Zr <LOD
Zr Err 0.0008 Zr Err 0.0006 Zr Err 0.0011
Nb <LOD Nb <LOD Nb <LOD
Nb Err 0.0008 Nb Err 0.0004 Nb Err 0.0013
Mo <LOD Mo <LOD Mo <LOD
Mo Err 0.0012 Mo Err 0.0010 Mo Err 0.0018
Rh <LOD Rh <LOD Rh <LOD
Rh Err 0.0005 Rh Err 0.0006 Rh Err 0.0007
Pd 0.0029 - - Pd 0.0018
Pd Err 0.0006 - - Pd Err 0.0009
Ag <LOD Ag <LOD Ag <LOD
Ag Err 0.0017 Ag Err 0.0016 Ag Err 0.0025
Cd <LOD Cd <LOD Cd <LOD
Cd Err 0.0007 Cd Err 0.0007 Cd Err 0.0010
Sn 0.0717 Sn 0.0184 Sn 0.1271
Sn Err 0.0092 Sn Err 0.0081 Sn Err 0.0120
Sb <LOD Sb <LOD Sb <LOD
Sb Err 0.0021 Sb Err 0.0021 Sb Err 0.0029
Te <LOD Te 0.0001 Te <LOD
Te Err 0.0001 Te Err 0.0001 Te Err 0.0001
Ba <LOD Ba <LOD Ba <LOD
Ba Err 0.0065 Ba Err 0.0067 Ba Err 0.0085
La <LOD La <LOD La <LOD
La Err 0.0102 La Err 0.0118 La Err 0.0138
Ce <LOD Ce <LOD Ce <LOD
Ce Err 0.0086 Ce Err 0.0097 Ce Err 0.0114
Hf <LOD Hf <LOD Hf <LOD
Hf Err 0.0020 Hf Err 0.0006 Hf Err 0.0014
Ta <LOD Ta <LOD Ta <LOD
Ta Err 0.0166 Ta Err 0.0029 Ta Err 0.0072
W <LOD W <LOD W <LOD
W Err 0.0167 W Err 0.0022 W Err 0.0056
Pt <LOD Pt <LOD Pt <LOD
Pt Err 0.0009 Pt Err 0.0006 Pt Err 0.0007
Au <LOD Au 0.0012 Au 0.0013
Au Err 0.0003 Au Err 0.0003 Au Err 0.0003
Hg <LOD Hg 0.0028 Hg 0.0043
Hg Err 0.0015 Hg Err 0.0012 Hg Err 0.0013
Tl <LOD Tl <LOD Tl <LOD
Tl Err 0.0011 Tl Err 0.0008 Tl Err 0.0016
Pb 0.0010 Pb <LOD Pb 0.0012
Pb Err 0.0006 Pb Err 0.0003 Pb Err 0.0005
Bi 0.0078 Bi <LOD Bi <LOD
Bi Err 0.0005 Bi Err 0.0002 Bi Err 0.0001
Th 0.0034 Th 0.0004 Th <LOD
Th Err 0.0008 Th Err 0.0003 Th Err 0.0004
U 0.0190 U <LOD U <LOD
U Err 0.0100 U Err 0.0080 U Err 0.0158
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Sammanfattning

Konstgräsplaner avsedda för fotboll har sedan sekelskiftet haft en kraftig utveckling till antalet, och
i Sverige estimeras att 100 nya konstgräsplaner anläggs varje år. Anledningen till utvecklingen är
huvudsakligen den användningsgrad som möjliggörs i jämförelse med naturgräsplaner. Även om forsk-
ningen kring konstgräsets miljöpåverkan är begränsad så indikerar den forskning som finns att det
granulerade gummit som används som fyllnadsmaterial bör fasas ut. Förutom att innehålla toxiska
ämnen har det nämligen påvisats utgöra en omfattande utsläppskälla av mikroplaster. I takt med
att problemen kopplade till gummigranulat får allt mer medial uppmärksamhet ökar även intresset
bland kommuner och företag att åtgärda problemet.

I det här arbetet undersöks miljövänliga material som kan ersätta gummit utan att spelkvalitén
äventyras och investeraren ruineras. Med grund i tidigare studier, informationsinsamling från le-
verantörer av konstgräslösningar och kemisk analys så har nio olika fyllnadsmaterial undersökts,
inklusive gummigranulatet EPDM för jämförelse. Dessa har bedömts utifrån framtagna kriterier
såsom spelbarhet, säsongslängd och risk för utsläpp av mikroplaster. Utifrån resultatet av detta
konstateras att det redan finns (åtminstone) tre material som, efter översiktlig granskning, bedöms
uppfylla både miljö- och spelkrav till en rimlig kostnad. Dessa är kokosfibrer (produktnamn Geofill)
från italienska tillverkaren Italgreen och akrylbelagt kisel (produktnamn Envirofill), och granulerat
valnötsskal (produktnamn Safeshell) från amerikanska tillverkaren US Greentech.

En nödvändig uppföljning av detta arbete skulle kunna bestå i mer ingående och resurskrävande
undersökningar av dessa och liknande material där det saknas tillräcklig information. Förhoppnings-
vis kan resultaten från denna rapport bidra till den pågående omställningen från gummigranulat som
fyllnadsmaterial i konstgräsplaner till mer miljövänliga alternativ.
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2 Inledning
Fördelarna med konstgräsplaner som alternativ till traditionella gräsplaner för bruk i sportsammanhang
är påtagliga. Spelsäsongen kan förlängas, antalet möjliga speltimmar ökar och kvaliteten bevaras enklare
(Lundqvist, 2017). Det är därför inte svårt att se varför konstgräsplaner avsedda för fotboll och annat
bruk kraftigt har ökat till antalet under de senaste åren, utan tecken på att sakta ned (Magnusson K.
et al, 2015). I takt med konstgräsplanernas framväxt har dock vissa frågor väckts kring olika hälso-
och miljörisker, som först nu på senare tid har börjat nå allmänheten. I Sverige har frågan om konst-
gräsplaners hälso- och miljöeffekter skapat opinion. I synnerhet har Svenska Miljöinstitutets slutsats att
konstgräsplaner är Sveriges näst största källa till utsläpp av mikroplaster, skapat en oro kring det ut-
bredda användandet av gummibaserat fyllnadsmaterial i generationens konstgräsplaner (Magnusson K.
et al., 2015).

Granulatet, vars syfte är att förse planen med önskvärda spelegenskaper lika de som erbjuds av en natur-
lig gräsplan, är vanligen gjort av återvunna bildäck eller industritillverkat gummi (Magnusson S., 2015).
Vid anläggning krävs upp mot 50 ton granulat för en 11-manna plan (Benker, 2017) och utöver anlägg-
ningsmaterialet krävs kontinuerlig påfyllnad av flera ton fyllnadsmaterial per år, detta för att planen
ska bevara goda spelegenskaper (Nystedt, 2016). Det är just denna aspekt av konstgräsplanerna som nu
är ifrågasatt. Mängden granulat som försvinner, vart det tar vägen och dess påverkan på miljön, är alla
frågor som i dagsläget inte kan besvaras med god säkerhet eller precision.

Denna studies mål är därför att jämföra alternativa fyllnadsmaterial för konstgräsplaner som redan
är etablerade på marknaden och vars egenskaper är sådana att problematiken med gummigranulatet
kringgås. Jämförelsemetoden som används är skapad för att ge ett brett jämförelseunderlag som ska
kunna användas vid beslutsfattning. Huvudsakligen består jämförelsen av ett antal specifika kriterier som
var och en faller under en av tre kategorier; miljömässig hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och spelbarhet.
Spelbarhet avser här hur väl ett material lämpar sig för fotbollsspel, där internationella fotbollsförbundet
FIFA:s kriterier för kvalitetsmärkning har använts som referenspunkt.

3 Bakgrund

3.1 Konstgräsets historia, utveckling och fördelar
Konstgräset är från början en innovation från 1950-talets USA, som infördes med målet att utöka möjlig-
heten till rekreationsyta för unga människor i urbana miljöer. Många år senare har konstgräsplanen blivit
standard i diverse sportsammanhang och utvecklingen av konstgräsplaner som strävar efter att efterlik-
na naturgräsplaner har sedan början av 2000-talet fått stor utbredning inom fotbollsvärlden (Synthetic
Grass Warehouse, 2013). Till skillnad från naturgräs påverkas inte konstgräs i lika stor utsträckning av
klimatet, vilket på många platser genererat en längre fotbollssäsong. Med uppvärmning möjliggörs till
och med spel året runt. Dessutom är konstgräset många gånger tåligare än naturgräset, vilket ökar den
möjliga nyttjandegraden avsevärt och gör konstgräsplaner yteffektiva (Liljenberg, 2017. Lundqvist, 2017).

Dagens konstgräsplaner är väldigt annorlunda från dem som utvecklades på 50- eller 60-talet. Det som
tidigare var nylongräs, har nu blivit tredje generationens konstgräs med grässtrån av polyeten och fyl-
landsmaterial av gummigranulat (Synthetic Grass Warehouse, 2013).

5



3.2 Anläggning av konstgräsplaner
3.2.1 Geoteknisk undersökning

Första steget i byggnationen av en konstgräsplan, är att genomföra en geoteknisk undersökning av jorden
där planen är tänkt att anläggas. Den geotekniska undersökningen syftar till att undersöka underlaget
till planen och se till att skapa förutsättningar för att planen ska hålla sig i många år. Detta görs
bl.a. genom att jordmånen undersöks och att förekomst av berg och sten i marken utreds. Eftersom att
planen också behöver hålla sig jämn under många år, undersöks tjälfarligheten och bärigheten i marken.
Detta för att förebygga tjälskador eller att marken sjunker ihop när den utsätts för tunga maskiner.
För att kunna förebygga risken för översvämningar, undersöks också markens infiltrationskapacitet samt
grundvattendjup (Svenska fotbollsförbundet, 2015).

3.2.2 Markarbete och avrinning

För att undvika sättningar och tjälskador i jorden krävs att underbyggnaden, grundarbetet, utförs på
ett korrekt sätt för den aktuella platsen. Markbyggnationen består främst av tre lager. Det understa är
förstärkningslagret. Det består av krossmaterial och utförs med hänsyn till platsens befintliga förutsätt-
ningar vad gäller köldmängd, tjälfarlighet och belastning. Det andra lagret är ett bärlager som består av
bergkross. Det tredje och sista lagret är ett dräneringslager av grus som också tjänar som ett underlag
för konstgräset. I dräneringslagret är det också viktigt att kraven på vattengenomsläppligheten möts gäl-
lande kornstorlek och materialsammansättning, dessutom behöver materialet ha lämplig bärighet för att
förhindra sättningar i planen. Vid behov anläggs också ett avjämningslager av stenkrossprodukter för att
erhålla en jämn yta. Alla dessa lager dimensioneras med avseende på kunskaperna från den geotekniska
undersökningen (Svensk byggtjänst, 2014).

För att undvika vattenansamlingar på planen väljs en höjdsättning enligt figur 1. Väljs en höjdsättning
likt alternativ 1 kommer vattnet som bildas på planen att rinna mot lång- och kortsidorna. Väljs däremot
alternativ 2 kommer vattnet rinna främst mot långsidorna. Utifrån höjdsättningen avgörs placeringen
av rännor och brunnar där vattnet tas upp. Dagvattenledningar anläggs vid planen vilket leder yt-
och dräneringsvattnet till det kommunala dagvattennätet. Om den geotekniska undersökningen visat
på mycket god infiltrationsförmåga i marken, är det dock fördelaktigt att leda vattnet genom jorden.
Ofta läggs en kant av asfalt runt fotbollsplanen för att fungera som en barriär för fyllnadsmaterialet i
konstgräset. För att undvika att granulat transporteras ner i dränerings- och dagvattenledningarna, kan
en brunn med granulatfälla installeras (Svenska fotbollsförbundet, 2015).

Figur 1: Exempel på höjdsättningar som avgör hur vatten rinner av en plan. Alternativ 1 leder vattnet
mot lång och kortsidorna medan alternativ 2 leder vattnet främst mot långsidorna.

Runt planen installeras ofta ett bevattningssystem, bevattningens huvudsyften är att svalka planen och
att minska friktionen. Under varma dagar med hög solinstrålning absorberar planen och det mörka
granulatet mycket värme, vilket kan leda till minskad komfort för spelarna (Jim, 2017). Planerna vattnas
också för att minska friktionen mellan spelare och konstgräs, detta för att undvika brännskador vid
glidtacklingar samt för att öka bolltempot (Svenska fotbollsförbundet, u.å.).
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3.2.3 Installation av konstgräs

Efter att markarbetet är klart installeras ett sviktlager i form av en sviktpad som ligger under själva
konstgräset. Sviktpad tillämpas idag i stor utsträckning då det genererar sviktegenskaper i planen som i
sin tur bidrar till att en mindre mängd fyllnadsmaterial krävs. Det finns flera olika typer av sviktpads,
och vilket som används beror på planens övriga betingelser. Det finns både sviktpads som absorberar
vatten och som inte gör det. Sviktpads kan vara tillverkade av olika typer av gummi och polypropylen
(Svenska fotbollsförbundet, 2015). Själva konstgräset installeras sedan ovanpå sviktpaden.

Konstgräset består av fibrer som motsvarar grässtrån, dessa är oftast gjorda av polyeten men det finns
även exemplar av polypropylen. Fibrerna är sydda, vävda eller fästa på en fiberduk av bland annat latex.
Materialet som fibrerna är tillverkade av har olika egenskaper såsom mjukhet och köldtålighet, och det
förekommer även ibland att fibrer blandas i samma plan. Vilken sammansättning, tjocklek och typ av
fibrer som används påverkar planens egenskaper och livslängd. För att få en spelbar plan tillförs fyll-
nadsmaterial i planen. I botten läggs kvartssand, alternativt flodsand, för att konstgräset ska hållas på
plats. Sandlagrets tjocklek varierar mellan olika konstgräsplaner och i vissa planer används det inte alls.
Ovanpå läggs fyllnadsmaterial som idag ofta består av gummigranulat. Idag används främst tre olika
gummigranulat: SBR (återvunna bil- och maskindäck), EPDM (nytillverkat vulkaniserat gummi) och
TPE (nytillverkad termoplast) (Svenska fotbollsförbundet, 2015). Ett exempel på hur en genomskärning
av en typisk konstgräsplan skulle kunna se ut syns i figur 2.

Figur 2: Uppbyggnaden av en konstgräsplan (OBS ej skalenlig).

3.2.4 Ekonomiska aspekter av konst- och naturgräsplaner

Anläggningskostnaderna för naturgräs och konstgräs skiljer sig inte nödvändigtvis åt i någon större ut-
sträckning. Möjligtvis kan det generellt sett vara mer kostsamt att anlägga konstgräsplaner på grund
av högre krav på överbyggnad samt toppskikt. För en 11-manna konstgräsplan beräknas kostnaden,
exklusive toppskikt och dränering, att ligga inom intervallet 3,4–5,8 miljoner kronor medan kostnaden
för en lika stor naturgräsplan beräknas ligga mellan 3,7–5,3 miljoner kronor. Osäkerheten i kostnaderna
beror till stor del av vilken kvalitet som skall uppnås vid anläggningen. Med grund i dessa resultat tycks
skillnaderna i kostnad för anläggning inte bero i någon större omfattning av ifall det är en konstgräsplan
eller naturgräsplan (Månsson, 2010).

Kostnaderna för respektive plan kan dock väsentligt skilja sig åt vad gäller underhållet. För naturgräs
grundar sig underhållet i klippning, gödsling och bevattning av gräset. Kostnaderna för underhåll är ca
300 000 kr/år men kan variera mycket beroende på i vilken omfattning underhållet bedrivs. Samtidigt
kan även underhållskostnaderna för konstgräsplaner uppgå till ännu högre siffror, och inköp av under-
hållsmaskiner för konstgräs kan vara mer kostsamt än inköp av motsvarigheten för naturgräs (Månsson,
2010). Trots högre totalkostnad på både kort och lång sikt för konstgräsplaner, så måste kostnaden per
speltimme på respektive underlag tas hänsyn till. T.ex. approximeras speltiden på en naturgräsplan till
runt 300 timmar/år, medan speltiden på en konstgräsplan approximeras till ca 1500 timmar/år i en
småstad med låg belägringsgrad. I en storstad med hög belägringsgrad beräknas speltiden på konstgräs-
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planer till 2500-3000 timmar/år (Lundqvist 2017). På platser där säsongslängden m. a. p. klimatet är
obegränsad, kan i princip detta som enda argument motivera ett högre totalpris för konstgräs än för
naturgräs.

I nordiskt klimat är säsongslängden inte obegränsad, utan är i högsta grad beroende av klimatet för
både naturgräs- och konstgräsplaner. Temperaturen i marken under vintermånaderna är nämligen av-
görande för säsongslängden på alla befintliga typer av fotbollsplaner, och inte bara för naturgräs. Vid
temperaturer av 0 ◦C och lägre, så fryser vattnet som binds i planen och ger upphov till tjäle. En konst-
gräsplan med tjäle är ospelbar på grund av att marken är för hård och förlorar viktiga spelegenskaper,
framförallt ökar skaderisken avsevärt. Ifall maximal säsongslängd ska uppnås på en konstgräsplan, är det
relevant att titta på omfattningen av den uppvärmning som krävs för att uppnå dessa speltimmar och
vilka kostnader det kan medföra. T.ex. har uppvärmningskostnaderna i en undersökning uppmätts till ca
800 000 kr/år för en konstgräsplan i Uppsala (Ericsson et al, 2016). För konstgräsplaner där uppvärmning
av olika skäl ämnar undvikas, kan det istället vara relevant att undersöka säsongslängden med grund i
klimatdata, t.ex. för marktemperatur och vattenbalans, som kan ge en uppfattning om hur länge det
är tjäle i marken. Totalt sett är det viktigt att poängtera att slittåligheten hos konstgräs jämfört med
naturgräs medför avsevärt många fler speltimmar per år oavsett klimat.

3.3 Underhåll och krav på konstgräsplaner
3.3.1 Underhåll

Konstgräsplaner kräver regelbundet underhåll. Underhållet innefattar påfyllning av fyllnadsmaterial,
bevattning, rengöring, reparationer, målning av tillfälliga linjer och bortförsel av organiskt material
(Månsson, 2010). Rekommendationen är att borsta planen varje vecka för att fyllnadsmaterialet ska förbli
jämnt fördelat. Om oönskade material såsom organiskt material tillförs planen behöver den rengöras. Det
finns maskiner som suger upp det organiska materialet och granulatet för att sedan separera dessa och
återföra granulatet till planen. Anledningen till att organiskt material är oönskat är på grund av att det
kan förmultna och därmed bidra till tillväxt av gräs, mossa och alger i planen. Ett annat underhållsarbete
som behöver utföras är luftning. Då planen beträds av spelare packas granulatet och sanden, hur mycket
planen används avgör hur ofta luftning behöver ske. Att granulat försvinner från planerna är ett problem
som åtgärdas genom att nytt granulat fylls på (Svenska fotbollsförbundet, u.å. a).

3.3.2 Kvalitetkontroll

För att säkerställa att konstgräsplaner har lika bra spelegenskaper som professionella naturgräsplaner,
har världens största fotbollsförbund, Fédération Internationale de Football Association (FIFA) utvecklat
sin egen kravprofil. Planer som uppfyller dessa krav certifieras med kvalitetsmärkningen FIFA QUALITY
alternativt den ännu mer kravfyllda FIFA QUALITY PRO (FIFA, 2015). Det är utefter FIFA:s krav
och certifieringsprocess som konstgräsplaners spelbarhet mäts i Sverige. Det finns två olika nivåer av
spelbarhet i Sverige: breddfotboll och elitfotboll. De flesta planer i Sverige är certifierade för breddfotboll
och då enligt ett svenskt certifikat som är en översättning av det nordiska certifikatet för breddfotboll.
För elitfotboll följs FIFA:s testkriterier för FIFA 2 STAR (numera uppdaterat till FIFA QUALITY PRO,
red. anm.) (Svenska fotbollsförbundet, u.å. b).

Certifieringsprocessen för konstgräsplaner som FIFA tagit fram är en fyrstegsprocess som består av föl-
jande delar: laborationskontroll, installation, fältkontroll och godkännande/kvalitetsstämpling. För att
bibehålla en kvalitetsmärkning krävs dessutom att fältkontroll repeteras och godkänns med tre respektive
ett års intervall för FIFA QUALITY och FIFA QUALITY PRO (FIFA, 2015). För att kunna konstruera
en konstgräsplan som håller måttet för fotboll på en internationell nivå, krävs att samtliga tester som
ingår i certifieringsprocessens fyra delar genomförs som beskrivet i Handbook of Test Methods (FIFA,
2015a) och att resultaten faller inom de intervall som finns specificerade i Handbook of Requirements
(FIFA, 2015b).
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3.4 Miljöpåverkan till följd av läckage av gummigranulat från konstgräspla-
ner

3.4.1 Gummigranulat som mikroplaster och dess miljöpåverkan

Dagens plaster är väldigt svårnedbrytbara, en vanlig PET-flaska tar till exempel ca 450 år för naturen
att bryta ned (Länsstyrelsen Skåne, 2013). Ett problem som länge uppmärksammats är spridningen av
plast i naturen. På senare tid har detta också riktat sig mot mikroplaster som sprids till följd av att plast
släpps ut i naturen. Mikroplaster har i studier visats ha en mängd olika negativa effekter på både flora
och fauna (Magnusson K. et al., 2016).

Mikroplaster definieras som plastpartiklar mellan 1 mm till 5 mm i diameter. Dessa kan sedan delas
in i primära samt sekundära mikroplaster utifrån dess ursprung. Primära mikroplaster är sådana som
medvetet producerats i liten storlek, exempelvis de som återfinns i kosmetika eller de gummigranulat
som oftast används som fyllnadsmaterial i konstgräsplaner idag. Sekundära plaster bildas via olika sorters
fragmentering av större plastpartiklar. Här kan nämnas slitage från bildäck som artificiell fragmentering.
Den naturliga fragmenteringen av mikroplaster utgörs främst av UV-strålning som också gynnar den
mekaniska nedbrytningen i form av t. ex. vågor och vind (Magnusson K. et al., 2016).

För att kartlägga spridningen av mikroplaster till havet, utförde en forskargrupp på uppdrag av IVL
Svenska Miljöinstitutet år 2016 en sammanställning där de redovisade de största utsläppskällorna i Sve-
rige. Konstgräsplaner kom då på en andra plats med utsläpp av 2300–3900 ton mikroplaster årligen
i form av dess gummigranulat (Magnusson K. et al., 2016). Kvantifieringen av spridningen är inte helt
pålitlig och det kvarstår att utreda detta mer ingående. Det är dock rimligt att utgå ifrån att en väsentlig
mängd av det granulat som försvinner från konstgräsplaner med största sannolikhet hamnar i naturen
och i en mängd olika ekosystem.

Även om det kvarstår många frågetecken kring mikroplasters miljöpåverkan, har vissa saker redan på-
visats. Mikroplaster kan lätt ses som föda av vattenlevande organismer och därav bioackumuleras i nä-
ringskedjan. Som exempel kan gummigranulat i dess ursprungliga storlek misstas som föda av fåglar och
fiskar. Efter successiv nedbrytning, kan det tas upp av allt mindre organismer och intas av zooplankton
som förväxlar plasten med växtplankton. Resultatet blir att ackumulation sker i alla steg i näringskedjan
(Cole et al., 2011). Redan i en rapport från 2003 konstateras att det förekommer en tydlig bioackumula-
tion av mikroplaster i näringskedjan. I detta fall undersöktes ursprunget till de mikroplaster som hittats
i pälssälar och slutsatsen var att de härstammade från den fisk som utgjorde dess föda (Burton & Er-
iksson, 2003). Huruvida bioackumulationen leder tillbaka till oss människor via förtäring av organismer
som innehåller mikroplaster är inte bekräftat. Flera studier har visat att kommersiella arter av räkor och
musslor har ackumulerat mikroplaster (Devriese et al., 2015, Romeo et al, 2015). Anna Kärrman et al
(2016) har sammanställt effekterna av mikroplaster i naturen. Där framgår av studier att mikroplaster
inte bara ackumuleras på grund av att det misstas som föda, utan det har även observerats att mikro-
plaster fastnat i gälarna på strandkrabbor. Musslor, som nämndes tidigare, kan via dess filtration av
vattnet få i sig mikroplaster.

Potentiella effekter på organismer av bioackumulering är fortfarande relativt outforskade. Den har dock
visat sig kunna ge inflammationer och i vissa fall även orsaka kvävning vid intag. Går man in på mer
specifika organismer kan effekterna variera (Kärrman et al, 2016). Ytterligare ett problem med mikro-
plaster är att miljöskadliga kemikalier som redan finns i naturen kan binda till plasternas partikelyta och
på så sätt ackumuleras i organismer (Cole et al, 2011). Fortfarande finns det som nämnts många effekter
av mikroplaster som ännu ej är studerade i någon högre grad.
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3.4.2 Förluster av fyllnadsmaterial från konstgräsplaner

Ett av de miljöproblem som identifierats med konstgräsplaner är spridningen av mikroplaster i form av
de gummigranulat som används som fyllnadsmaterial. De typer av gummi som används främst är SBR
(återvunna bil- och maskindäck), TPE (nytillverkad termoplast) och EPDM (nytillverkad vulkaniserat
industrigummi). I granulär form antas de ha samma materialegenskaper, om än olika sammansättning,
vilket medför att de även antas spridas på samma sätt och i samma omfattning. Av dessa gummisor-
ter är SBR det som i högst grad används vid anläggning av fotbollsplaner i Sverige (Magnusson S., 2015).

En metod för att mäta förluster av granulat har varit att titta på underhållsprocessen. Det är upp-
skattat att mängden påfyllnad motsvarar den mängd gummi som försvinner från konstgräsplaner via
framförallt dränering och dagvatten, men även via plogning samt spelarnas kläder och utrustning (Mag-
nusson K. et al., 2015). För fotbollsplaner avsedda för spel i 11-manna lag är rekommendationen att
konstgräsplaner bör påfyllas med ca 3-5 ton/år. Mängden påfyllnad varierar dock med underhållsruti-
ner, väder och användningsgrad (Wallberg et al., 2016).

Ett av de mer konkreta försöken till att kartlägga flödet av granulat från en fotbollsplan med konst-
gräs till dess omgivning, är flödesmodellen från Swecos rapport från 2016 (Wallberg et al., 2016). Där
har data från fyra konstgräsplaner ägda av Älvsjö fotbollsklubb i Stockholm sammanställts. I modellen
ingår tre stycken 7-mannaplaner och en 11-mannaplan. Antaganden i modellen är baserade på de rutiner
angivna av personal från Älvsjö fotbollsklubb. Kortfattat för de största flödena är antagandena följande:
Planer används 40 veckor/år, klubben har 1300 aktiva spelare som spelar i snitt tre ggr/vecka, plogning
sker 10 ggr/år varav en tredjedel som försvinner återförs till plan och resterande mängd omhändertas som
avfall. Totalt har 200-240 ton granulat använts vid anläggning och 6-10 ton fylls på per år för alla planer.
En sammanfattning av resultaten från flödesmodellen finns i tabell 1. I tabellen avser primära flöden
direkt orsak till bortfall från planen och sekundära flöden slutdestination för primära flöden (Wallberg
et al., 2016).

Tabell 1: Tabell för bortfall av gummigranulat med data från den flödesmodell som ingår i Swecos rapport
(Wallberg et. al, 2016), för konstgräsplaner baserat på fyra konstgräsplaner ägda av Älvsjö fotbollsklubb.

Primära flöden Mängd/år (ton) Sekundära flöden Mängd/år (ton)
Omklädningsrum 0,050 Avlopp och reningsverk 0,75
Hem till spelarna 1,5 Avfall 1,65
Plogning 0,7-1 (netto) Dagvatten 2-4
Övrigt bortfall
(avrinning och blåst) 3-7 Omgivande natur 1-3

Flödesmodellens uppskattningar anses som grova då noggranna mätningar saknas, men trots detta ger
modellen en överblick som kan vara användbar. Modellen visar på att det ännu är okänt exakt hur mycket
av det bortfallna granulatet som försvinner till dagvattensystem och omgivande natur. Detta bortfall an-
tas variera beroende på väderförhållanden och vilket sorts dagvattensystem som omger konstgräsplanen.
Det uppskattas att ca 1–2 ton granulat per plan och år försvinner ut i miljön från konstgräsplanerna i
Älvsjö. Uppskalat till en nationell nivå motsvarar detta 600–1300 ton granulat/år från svenska konst-
gräsplaner (Wallberg et al, 2016).

Ett motsvarande försök till att uppskatta granulatförluster från svenska fotbollsplaner gjordes i en rap-
port av IVL (Magnusson K. et al, 2015), där de kom fram till att en totalmängd på 2300–3900 ton
försvinner per år i Sverige. Resultaten från rapporterna är dock inte direkt jämförbara då det ena avser
flöde till dagvatten och natur och det andra är en totalmängd för bortfallet. Utifrån Swecos flödesmodell
(se tabell 1) kommer ca 67 % av det totalt försvunna granulatet hamna i dagvatten/natur. Räknat med
samma andel och justerat för det varierande antalet konstgräsplaner som antagits i beräkningarna, blir
resultatet från IVL:s rapport grovt avrundat 1400–2400 ton granulat/år till dagvatten och natur från
svenska konstgräsfotbollsplaner. Osäkerheten i IVL:s undersökning kan antas vara större eftersom det är
rent teoretiska beräkningar baserade på rekommenderad påfyllnad av granulat. Variationerna i spridning
kan även härledas till storleken på själva granulatet, då mindre granulat antas försvinna lättare med
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vind och avrinning (Wallberg et al, 2016). I en dansk rapport förklaras att storleken på gummigranula-
ten skiftar mellan 0,7 - 3 mm och även där görs antagandet att ett mindre substrat har lättare att via
dränering och ytavrinning läcka ut i närmiljön (Lassen et al, 2015).

Kompaktering anges som en möjlig felkälla i beräkningarna och mängden bortfall antas därför vara
mindre i verkligheten. Hur mycket kompaktering påverkar resultatet av bortfall till dagvatten/natur är
ej dokumenterat. Kunskapsluckor som identifierats inom området gäller främst hur mycket granulat som
hamnar i dagvattensystem, samt data från andra typer av konstgräsplaner än fotbollsplaner (Magnusson
K. et al., 2015).

I ett ytterligare försök att mäta mängden av försvunnet gummigranulat, mättes mängden gummigranulat
som fastnat i dagvattenbrunnar kring ett antal konstgräsplaner. Granulat upptäcktes i samtliga brunnar,
däremot ifrågasätts tidigare nämnda utsläppssiffror kraftigt. Istället lyfts att migration av granulat kan
ha skett på annat sätt än via dräneringssystem som omger planen (Widström 2017). Det går trots detta
inte att dra några klara slutsatser om migrationen av granulat. Faktum kvarstår att mängden granulat
som migrerat via dräneringssystem inte är kvantifierat. Att dagvattenbrunnar kring fotbollsplaner ej var
helt fyllda av granulat, betyder inte att stora mängder inte har transporterats med dagvattensystemet.
Dränering sker inte heller enbart via brunnar på sidan av fotbollsplanerna utan via dräneringssystem
direkt under konstgräsmattan, detta flöde bedöms dock som litet, även om det exakta antalet partiklar
ej undersökts (Magnusson S., 2017).

3.4.3 Toxiska ämnen i gummigranulat

De litterära källor som använts i undersökningen av toxiska ämnen i gummigranulat är publicerade efter
Kemikalieinspektionens rekommendation gällande material i konstgräsplaner år 2006, och de vetenskap-
liga mätundersökningar som används är publicerade efter regeringens reglering av högaromatiska oljor
(HA-oljor) som trädde i kraft 2010. Samtidigt tas då hänsyn till att sammansättningen av däck, vilket
fyllnadsmaterialet SBR består av, har ändrats över tid (Kemikalieinspektionen, 2006). De olika tillsat-
serna i gummimaterialen och mängderna av dessa under tillverkningen spelar stor roll för hur toxisk en
polymer är. Toxiciteten påverkas också av i vilken takt dessa ämnen läcker ur materialet. Även yttre
faktorer såsom temperatur och pH spelar roll för toxiciteten (Horowitz et al, 2000).

De fyllnadsmaterial vars sammansättning och miljöpåverkan behandlas är: SBR, EPDM, R-EPDM (åter-
använt EPDM) och TPE. I en rapport från 2015 konstateras att informationen om exakt sammansättning
inte tydligt och tillgängligt uppges av producenterna, samt att det inte utförts toxikologiska tester av
materialen i någon större omfattning (Magnusson S., 2015)

Vid produktion av SBR används inga tillsatser och sammansättningen av SBR beror därför på den
ursprungliga tillverkningsprocessen av de däck som granuleras. De ämnen som bedöms utgöra största
miljöfaran i den här typen av däck är främst kimrök, zinkoxid samt ftalater som kan innehålla polyaro-
matiska kolföreningar, så kallade PAH:er (Magnusson S., 2015).

Fyllnadsmaterialet som benämns EPDM består av nytillverkat vulkaniserat gummi uppblandat med
sampolymeret EPDM. Vid tillverkning av detta gummi tillförs diverse tillsatser, och de ämnen som finns
i materialet som bedöms utgöra största miljöfaran är kimrök, mjukgörare, flamskyddsmedel, och even-
tuellt zinkoxid beroende på vilken typ av vulkanisering som ingått i produktionen (Magnusson S., 2015).
I laktester har också krom påvisats (Nilsson et al, 2008). Vid toxicitetstester har EPDM också visat sig
toxiskt för räkor och nitrifikationsbakterier (Horowitz et al, 2000).

R-EPDM består av återanvända produkter av EPDM. Fyllnadsmaterialet ingår ej i några av de riskka-
rakteriseringar som S. Magnusson (2015) använt sig av från tidigare studier eftersom att informationen
om dess sammansättning är bristfällig. Innehållet i R-EPDM beror nämligen i hög grad beror av vad ur-
sprunget till gummit är, och därför är det svårt att generalisera. S. Magnusson avråder från användande
av detta material eftersom att riskerna är stora när ursprunget är okänt.

Fyllnadsmaterialet TPE är nytillverkad termoplastisk elastomer (plast) som blandas med gummi. Inne-
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hållet i TPE beror på vilka typer av additiver som tillförs vid produktion, detta kan potentiellt innefatta
metaller och organiska ämnen av olika slag. Vid produktion tillsätts även processtabilisatorer och paraf-
finolja vilka i sin tur innehåller fenoler respektive PAH:er. Vidare kan råvaran SEBS, som TPE till stor
del består av, innehålla ftalater, fenoler, metaller, och organiska ämnen (Magnusson S., 2015).

Vid lakningsförsök på labb av samtliga fyllnadsmaterial fann S. Magnusson (2015) att R-EPDM or-
sakade mest utlakning av zink och löst organiskt kol (DOC). Dessa halter var ungefär 50 respektive 4
gånger så höga jämfört med de prover som hade näst högst halter, vilket i bägge fallen var prover som
urlakats med SBR. SBR urlakade dock högst koncentrationer av fenoler. S. Magnusson fann även att
R-EPDM lakade lättflyktiga organiska ämnen (VOC) i långt högre grad än de andra fyllnadsmaterialen.
Vad gäller samtliga resultat från lakstudien poängteras att metodiken kan orsaka överskattningar i mät-
värdena vilket föranleder att de bör bedömas relativt varandra snarare än som doser. I en fördjupande
ettårig fallstudie, vilken bygger vidare på undersökningar av miljöpåverkan av SBR och EPDM, provtas
dräneringsvatten från två konstgräsplaner med endera av fyllnadsmaterialen. Ur dessa undersökningar
konstateras att uppmäta halter av metaller och organiska föreningar i dräneringsvattnet är klart un-
der gällande riktvärden för utsläpp till dagvatten (Magnusson 2017). En separat provtagning utförd av
COWI på begäran av Miljö- och hälsoskyddsenheten visar på förhöjda halter av zink i lakvattnet från en
konstgräsplan med SBR som fyllnadsmaterial (Liethner 2016). Resultaten pekar dock inte på någon ex-
trem zinkförorening då värdena fortfarande var under gällande riktvärden för dag- och ytvatten. Att SBR
orsakar förhöjda halter av zink i lakvattnet överensstämmer med resultaten från en nederländsk studie
av där en modell används för att beräkna en förväntad utlakning av zink från SBR (Verschoor 2007).
Resultaten från den nederländska studien pekar - till skillnad från resultaten i COWI:s provtagning - på
en miljörisk på grund av att zinkutlakning kan orsaka koncentrationer som överstiger gränsvärdena i yt-
och grundvatten.

I slutändan kan det konstateras att majoriteten av nyligen publicerade studier inom området inte visar
på negativa miljökonsekvenser med avseende på toxiska ämnen till följd av att man använder någon typ
av gummigranulat som fyllnadsmaterial i konstgräsplaner. Detta är även i linje med tidigare interna-
tionella undersökningar, däribland den utförd av den danska miljöskyddsmyndigheten, (Nilsson et al.,
2008) som i sin tur stödjer sina resultat med hjälp av liknande tidigare studier från Frankrike, Schweiz,
och Nederländerna. Både Nilsson et al. (2008) och Magnusson et al. (2015) poängterar dock att samtliga
fyllnadsmaterial innehåller en mängd oönskade ämnen som på olika sätt kan hamna i omgivande miljöer.
Det bör inte heller på något sätt förringas att två av studierna som tagits del av pekar på förhöjda halter
av zink i lakvattnet från konstgräsplaner med SBR, varav en bedömer utlakningen som en miljörisk. Det
bör även beaktas att varken TPE eller R-EPDM hitintills har undersökts i någon särskild omfattning.

3.5 Förslag på alternativa lösningar
Nedan presenteras ett antal fyllnadsmaterial från olika tillverkare. Detta är ett urval, då fler tillverkare
och material existerar än vad som nämns.

3.5.1 Alternativa fyllnadsmaterial

I en litteraturstudie utförd av Sweco Environmental AB på uppdrag av Naturvårdsverket i samverkan
med Kemikalieinspektionen, har några olika fyllnadsmaterial utretts som alternativ till de konventionella
gummigranulaten som ofta är gjorda av återvunnet däckmaterial, SBR. I denna studie har granulat-
typerna EPDM, R-EPDM, TPE och olika typer av organiskt fyllnadsmaterial såsom kork och kokos
undersökts. Tidigare studier pekar på att att EPDM och TPE är att föredra framför SBR med avseende
på halterna av toxiska ämnen. Samtidigt avfärdas helt användandet av R-EPDM som fyllnadsmaterial på
grund av att den innehåller återvunnet material från flera olika källor är det svårare att fastslå riskerna
(Wallberg et al., 2016).

3.5.2 Tidigare studier av organiskt fyllnadsmaterial

Resultaten från Nilsson et al. (2008) visar att ett fyllnadsmaterial gjort på kokosfiber inte innehåller
miljöfarliga ämnen. Dock finns det inga laktester gjorda på denna typ av material. Där nämns också
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att om hänsyn togs till att EPDM har annan densitet än SBR och totalpriset för fyllning av en plan
räknades om därefter skulle EPDM kunna vara dyrare än kokosfiber .

I en italiensk studie utförd vid Pisa universitet har försök utförts på en hybridgräsmatta med orga-
niskt fyllnadsmaterial. Gräs har planterats på en modifierad konstgräsplan som sedan fyllts på med
fyllnadsmaterial bestående av 37,5 % kokosfibrer, 37,5 % kork och 25 % TPE. Planen gödslades och
konstbevattnades men inget ogräsmedel användes. Labosport Italia (FIFA-certifierat testhus) utförde se-
dan olika tester och fann att kraven på FIFA Quality Pro-certifiering uppfylldes gällande stötdämpning,
vertikal deformation, friktion mot ytan, bollstuds uppifrån och hur dubbar glider mot ytan. Dock upp-
fylldes kraven inte gällande bollstuds från en vinkel och hur dubbar bromsas in mot ytan, om kriterierna
för konstgräs tillämpades. Däremot uppfylldes kraven som ställs på en naturgräsplan. Studien kom också
fram till att planen var mycket tålig för slitage (Lulli et al., 2010).

3.5.3 Fyllnadsmaterial av kokos

Enligt en amerikansk tillverkare och distributör kan de erbjuda fyllnadsmaterial gjort av kokosfiber som
är helt organiskt och nedbrytbart. Detta ska, förutom att erbjuda stötdämpning, hindra konstgräset från
att vecka eller röra sig (iCoir Products Group, u.å. a). Tillverkaren uppger att detta fyllnadsmaterial
ska ha en låg nedbrytningsgrad, en mycket god vattenhållningsförmåga samtidigt som det erbjuder god
dränering. Dock verkar produkten främst rikta sig till konstgräs på golfbanor och amerikanska fotbolls-
planer (iCoir Products Group, u.å. b).

Ett annat exempel på fyllnadsmaterial gjort av kokosfiber är Geofill av Italgreen vars amerikanska distri-
butör är Shaw Sport Turf. Förutom att det också är helt organiskt och nedbrytbart utlovar tillverkaren
fotstabilitet och att rullande, stötdämpning och studs av bollen är likt det på naturgräs. Detta eftersom
att materialet tillsammans med en underliggande ”shock pad” deformeras vertikalt, gör motstånd mot ro-
tation och har en studskoefficient som ger naturlika egenskaper (Shaw Sports Turf u.å.). Studskoefficient
är en materialkonstant som beskriver kvoten mellan bollens relativa hastighet före och efter studs (Natio-
nalencyklopedien u.å. a). Vidare påstår tillverkaren att materialet absorberar vatten upp till 7-8 gånger
sin egen vikt, och kan hålla sig svalare än vad gummigranulat kan tack vare avgivning av vattenånga vid
ökande temperaturer, samtidigt som det inte absorberar energi. Bäst prestanda har planen dock vid 30-
40 % fuktinnehåll. Enligt tillverkaren har materialet använts i 10 år på över 500 planer runtom i världen
i olika klimat, inklusive på professionella fotbollsplaner. Materialet ska också vara beständigt mot att
mögla och brytas ner samtidigt som det inte avger miljöfarliga ämnen till dräneringsvattnet. Vad gäller
underhåll av planerna menar tillverkaren att de inte kräver mer än andra konventionella konstgräsplaner,
men mindre än naturgräsplaner och att planen bör harvas ungefär en gång per år för att materialet ska
luckras upp (Italgreen, u.å.). Det ska tilläggas att Geofill finns i flertalet varianter. Varianter som inte
enbart innehåller kokos. Geofill V (100 % organsikt), Geofill N (blandning av kokos, kork och SBR),
Geofill S (blandning av kork och kokos) samt Geofill TP (blandning av kork, kokos och TPE). Vilken
variant som används beror på klimatet där materialet ska användas (Italgreen, u.å.).

3.5.4 Fyllnadsmaterial av kork

Numera studeras kork mer noggrant som ett alternativ till gummigranulat. I Sverige används endast
kork sparsamt som fyllnadsmaterial i konstgräsplaner (Wallberg et al., 2016). Det mest kända exemplet
är IF Elfsborg i Allsvenskan som anammade kork som fyllnadsmaterial på sin konstgräsplan under en
period(Unisport, 2016 b). De har använt sig av produkten eCork framtagen av företaget Unisport. eCork
består av en expanderad kork vilket gör att den inte absorberar vatten på samma sätt som vanlig kork.
Mer specifikt innebär expandering av korken att den upphettas med hjälp av vattenånga vilket gör den
mer beständig jämfört med icke behandlad kork. En stor fördel enligt Unisport är att granulatet inte
fryser och gör planen för hård på vintern, något som annars kan bli ett problem på de svenska planerna.
Andra positiva effekter av den expanderade korken enligt Unisport är att materialet är en mer brandsäker
produkt än konventionella fyllnadsmaterial, samt att det har en god värmeledningsförmåga (Unisport,
2016a).
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Frågor kring dess hållbarhet och funktion har dock väckts, särskilt av Erik Hang som är enhetschef på
Anläggningsenheten på Fritids- och folkhälsoförvaltningen på Borås stad. I en mailintervju berättar Erik
Hang att IF Elfsborg slutat med denna kork som fyllnadsmaterial och bytt till grönfärgad TPE redan
efter knappt ett års användning. Då korken är ett lätt material som väger ca 10-12 gånger mindre än
gummigranulat per volymenhet skapar detta problem vid t.ex. plogning och borstning av planen då den-
ne inte hålls på plats lika bra av korkgranulatens tyngd. Korkens lätta vikt medför även att granulaten
lättare rör på sig vilket kan göra planen ojämn, av samma anledning misslyckas också granulaten att
hålla konstgrässtråna upprätta. Granulaten bortförs också lätt vid plogning vilket gör planen för hård
under vintern samt att sand kan komma fram på vissa ställen och bilda gropar. Det har även upplevts
att korken blir statiskt elektrisk vilket medfört att granulaten lättare fastnar på spelare och redskap
vilket resulterar i ansenliga mängder kork som transporteras bort från planen. I ett försök att lösa detta
har föreningen testat att blanda in 1 % såpa i bevattningsvattnet vilket har visat sig effektlöst. Vidare
orsakar kraftiga regn att korken blir klibbig och klumpar ihop sig vilket i princip omöjliggör hantering
och utjämning. Ett annat problem som uppdagats är ogrästillväxt till följd av att korken är ett organiskt
material (Hang E., 2017).

Valet av kork som fyllnadsmaterial är något vanligare i södra Europa där problematiken med hårda
planer som följd av kalla temperaturer inte är lika utbredd. En fördel som ofta nämns med kork är
dess fuktighetsbevarande egenskaper som gör dyr bevattning överflödig, till skillnad från t.ex. kokos som
måste bevattnas (FieldTurf, 2016).

I en dansk studie har lakvatten från en blandning av kork och kokos studerats där kemiska analyser
utförts. Där framgår att kork och kokos har en totalhalt av zink på 109µg/L i jämförelse med SBR
(930µg/L), grått industrigummi (250µg/L), respektive TPE (88µg/L). Där värdena för SBR översteg
de danska limniska riktvärdena. I övrigt dras slutsatsen att vad gäller kork/kokos som fyllnadsmaterial
så överskrids inte riktnivåerna för de kemikalier och ämnen som testats för skada på limniska organismer
(Kjaer, 2014).

3.5.5 Blandningar av kork och kokos

Ett av fyllnadsmaterialen som finns på marknaden är Corkonut, en blandning av kork och kokos där
kork bidrar med porositet och kokos med vattenhållande förmåga samtidigt som god dränering utlovas.
Tillverkarna GreenPlay menar att planer med detta material uppfyller eller överstiger FIFA:s krav. (Gre-
enPlay, u.å.).

En blandning mellan kokos och kork återfinns också i fyllnadsmaterialen InfillPro Geo från Limonta,
där det finns tre olika varianter (Guide to synthetic infill products: Glossary of terms from Synthetic
Turf Council, 2012). Vid temperatur- och fuktighetstester blir resultatet att detta material håller sig
närmre naturgräsets temperatur än vad gummigranultatet gör. Dessutom håller det organiska fyllnads-
materialet fukten mycket bättre än gummigranulatet (Greenplay Organics, 2012). Detta fyllnadsmaterial
har använts på över 400 planer runtom i världen och har till artikelns datum inte behövt bytas ut. Bland
dessa planer ingår sådana som är certifierade enligt FIFA 2 Star (Greenplay Organics, 2015).

I Stenungssunds kommun finns det sedan år 2013 två konstgräsplaner med varianten InfillPro Geo TP,
som består av 90 % kokos och kork och ca 10 % TPE. TPE:n i detta fall består av styreneten/butadien-
styren (SEBS), paraffinolja, polyolefiner och kalciumkarbonat. Totalt tillfördes 80 ton fyllnadsmaterial
vid anläggningen (Lithner D., 2016). Kommunen uppger att kostnaden för anläggningen av dessa två
konstgräsplaner uppgick till ca 10 miljoner kronor (Larsson S. E., 2013). Återförsäljarna uppger själva
att priset är högre än för SBR, men lägre än för TPE och EPDM (Gårda Johan AB, u.å.). Dessa planer
är certifierade enligt FIFA 2 Star (Vallens IF:s kansli, 2017).

Sedan anläggningen av planerna i Stenungsund har det inkommande dräneringsvattnet provtagits vid
tre tillfällen under två års tid. I provtagningen har halterna av metaller, PAH:er, ftalater och andra orga-
niska ämnen, suspenderade ämnen undersökts med parallella mätningar av turbiditet och pH. Eftersom
halterna av dessa ämnen generellt är mycket låga dras i rapporten slutsatsen att den i anslutning anlagda
reningsanläggningen är överflödig samt att risken för att miljöfarliga ämnen från planen ska läcka ut är
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mycket liten. Dock dras också slutsatsen att dessa typer av provtagningar inte kan ses som helt och hållet
representativa då de utförts vid ett mycket begränsat antal tillfällen. Många faktorer såsom nederbörd,
torka och värme kan påverka halterna och dessa faktorer tenderar exempelvis att variera mycket över
året (Lithner D., 2016).

När det gäller planernas funktion och spelbarhet upplever fotbollsklubben att planerna kräver mer
uppluckring, men mindre påfyllning. Dessutom anges att fyllnadsmaterialet inte fastnar på spelarnas
kläder och skor i samma utsträckning som vanliga gummigranulat. De uppger också att planerna går
att vinterhålla och kräver bevattning vid torra, varma sommardagar (Vallens IF, 2016). Fotbollsklubben
uppger att de är mycket nöjda med resultatet även nu snart fyra år senare och att det känns mycket nära
naturgräs i upplevelsen (Vallens IF:s kansli, 2017). Återförsäljarna utlovar naturlig bollstuds och stöt-
dämpning, utmärkt dränering samt bättre fotstabilitet. Samtidigt medges att materialet håller fukt och
fryser lättare samt att det kräver något mer påfyllning, varav det senare inte är i enlighet med klubbens
upplevelse (Gårda Johan AB, 2017). Den nackdel som klubben ser är att planerna är mer frostkänsliga,
men också att under vintersäsongen 2016-2017 var det endast en vecka då planerna inte gick att spela
på (Vallens IF:s kansli, 2017). En annan helt organisk variant som finns av InfillPro Geo är en blandning
av kork, kokos och risskal (Greenplay Organics, 2015).

3.5.6 Fyllnadsmaterial av nötskal

Bark nämns i undersökningar som ett alternativt fyllnadsmaterial (Wallberg et al., 2016) men det finns
inga planer i Sverige som använder sig av bark som fyllnadsmaterial. Dock existerar alternativ interna-
tionellt som bygger på nötskal, och då främst skal från valnöt.

På den internationella marknaden finns bl.a. ShellTech och SafeShell, båda består av skal från svart
och engelsk valnöt som krossats till mindre pellets-formade delar. Båda materialen uppges vara mycket
hållbara och inte kräva särskilt mycket underhåll. Exempelvis ShellTech består av asymmetriska korn
och kompakteras därför inte i lika hög grad som symmetriska vilket minskar graden av underhåll. Även
SafeShell innehåller olika former på skalen och därför borde samma effekt uppstå här. Skalen är väl-
digt hårda och absorberar därför ingen vätska, de flyter inte heller när marken blir vattenfylld. De är
dessutom tillräckligt tunga för att inte blåsa i väg vid kraftiga vindar, eller fastna i kläder. Allergener
tas också bort i tillverkningsprocessen, så det är ingen fara för valnötsallergiker att spela på underlaget
(USGreentech, u.å.b, Scott, 2017).

Även om bl.a. SafeShell uppges vara ”player friendly” (USGreentech, u.å.) kan underlaget förväntas vara
hårdare än t.ex. gummi som ju är mer elastiskt. Detta borde resultera i en snabbare plan och ett snabbare
spel. ShellTech rekommenderas inte som en helhetslösning när det kommer till ifyllnad i konstgräsplaner,
utan endast som ett komplement till gummigranulat (Artificial Turf Express, 2016).

3.5.7 Fyllnadsmaterial av kvartssand

På marknaden finns även en del oorganiska alternativ. USA-baserade företaget USGreentech har tagit
fram ett fyllnadsmaterial bestående av sand. Mer ingående består produkten av en kärna av kvarts som
har akrylbehandlats. Produktens ytbehandling sägs vara en skyddande åtgärd mot bakterier, mögel och
mjöldagg. Produkten framhålls som luktfri och ha lång hållbarhetstid (USGreentech, u.å.a).

Tester har utförts där produkten utsatts för slitage av olika former, bland annat UV-strålning och tem-
peraturvariationer. Goda resultat från nämnda tester medför att produkten har givits en garanti på
16 år, vilket oftast utgör två livslängder för en standard konstgräsplan. Därmed kan fyllnadsmaterialet
återanvändas vid nyanläggning av en befintlig konstgräsplan, efter dess initiala livslängd. Materialets
hårdhet gör att kompaktering inte är en lika betydande faktor i jämförelse med andra alternativ, vilket
minskar behovet av påfyllnad, samtidigt sägs materialtes höga densitet minska migrationen av granu-
lat via ytavrinning. Påfyllnadsrekommendationen är ca 250 kg/år. Materialet absorberar inget vatten
vilket förhindrar frysning och gör spelprestanda oberoende av vattenhalt, av denna anledning framhålls
Envirofill som fördelaktigt för användande även i kalla klimat. Envirofill har producerats sedan 2005
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och används idag på många konstgräsplaner i USA. (Coleman, 2017). Dock råder viss tveksamhet kring
akrylbehandlingen och dess eventuella effekter på ekosystemet vid urlakning.

3.5.8 Hybridgräs

Det finns många varianter av hybridgräsmattor där samtliga har gemensamt att de är en korsning av
konstgräs och naturgräs. Huvudsyftet med denna blandning är att förstärka naturgräset för att kunna öka
både belastning och nyttjandegrad (Olsson, 2015). På bland annat gräsmattan Desso GrassMaster sys
plastfibrerna in i gräsmattan, ca 20 cm ner i marken och tjänar till att hålla ihop rotzonen av gräsmattan,
medans rötterna växer runt fibrerna och håller dem kvar i marken. Konstgräset sticker sedan upp över
marken, och naturgräset hålls på en höjd som är några millimeter längre (Desso Sports Systems, u.å.
a). Ett annat exempel är den nederländska varianten XtraGrass, där syntetiska grässtrån är nersydda i
en solid matta som läggs ut på marken. Sedan fylls en jordblandning på och gräs sås ovanpå mattan.
De naturliga grässtråna växer sedan ner emellan de syntetiska stråna. Mattan bryts också delvis ner för
att ge plats åt gräsrötterna, samtidigt som den fortsätter att tillhandahålla en stark struktur för planen
(XtraGrass, 2014). Ett tredje alternativ finns i AirFibr som har en liknande uppbyggnad, men med en
bädd av kork, sand och syntetiska microfiber, på samma sätt som i XtraGrass sås naturligt gräs ovanpå
vilket resulterar i en förstärkt gräsmatta som blir mer stryktålig. Inblandningen av kork i rotzonen bidrar
också till en mjukare matta (Natural Grass, u.å.). Ett annat exempel på mattliknande modeller är det
svenska CoverLawn som är ett nätsystem med rombformade hål, där syntetiska grässtrån sticker upp
från nätet och naturligt gräs kan växa i hålen. Nätet fungerar sedan som en armering av gräsmattan
(Åhus Turf, u.å.). En modell som redan används i Sverige är Fibreturf, som finns på Gamla Ullevi. Här
läggs istället små plaststrån i växtbädden under gräset (Olsson, 2015).

Gemensamt för samtliga av dessa hybridmattor är att de baserar sig på naturgräs, vilket genererar
en kortare säsong och färre speltimmar överlag i jämförelse med en konstgräsplan. Jämfört med en na-
turgräsmatta är nyttjandegraden dock högre och säsongen skulle kunna förlängas med två månader om
året jämfört med naturgräs (Johansson, 2015). På exempelvis CoverLawn kan det spelas på så länge
marken är snö- och isfri, i Skåne betyder det att spelsäsongen löper enda in i December. Med värmesling-
or blir förutsättningarna desamma som för en naturgräsplan och säsongen skulle kunna förlängas ännu
mer (Albäck, 2017). Underhållskostnaderna liknar dem för en naturgräsplan (Desso Sports Systems, u.å.
b). Tåligheten hos hybridmattorna är mycket högre än hos naturliga mattor. T.ex. Desso GrassMaster
tål ca 900 timmar spel per säsong, i jämförelse med en naturgräsplan som tål ca 300 timmars spel per
säsong. (artificialgrass.info, u.å.). Jämfört med en konstgräsplan är dock nyttjandegraden lägre, även om
hållbarheten är längre. Anläggningskostnaden är också lite dyrare än den för konstgräsplaner (Johansson,
2015). CoverLawn uppges kosta ca 300 kr/kvm att installera, exklusive underarbete som tillkommer vid
alla anläggningar av gräs (Albäck, 2017).

Sammanfattningsvis kan det alltså konstateras att en hybridgräsmatta är tåligare än en naturgräsmat-
ta, men inte kan nyttjas i lika stor utsträckning som en konstgräsplan eftersom den delvis består av
naturligt gräs som slits. Med uppvärmning av planen kan säsongen dock förlängas betydligt även om
det inte blir samma prestandamått som för en konstgräsplan. Hybridgräsmattan har ungefär samma
kostnad i drift som en naturgräsmatta, men dessa skiljer sig inte väsentligt från underhållskostnader för
en konstgräsplan (Olsson, 2015).
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4 Metod
För att kunna göra en objektiv bedömning av fyllnadsmaterial i konstgräsplaner behövs ett underlag
för denna bedömning. Målsättningen är att med bedömningsunderlaget som hjälp kunna diskutera sig
fram till den bästa lösningen utifrån tre huvudsakliga kriterier: spelbarhet, ekonomisk hållbarhet och
miljömässig hållbarhet. Syftet är därmed att utforma en bedömningsmetod, ett verktyg för bedömning,
som bygger på de litteraturstudier samt laborationer som utförts.

4.1 Utvalda kriterier för bedömning
Nedan presenteras olika kriterier för bedömning, med en definition av varje kriterie i kursiv text.

4.1.1 Spelbarhet

Säsongslängd och speltimmar
Speltimmar anger ungefärligt antal timmar på ett år som en konstgräsplan med visst fyllnadsmaterial kan
användas för spel utan att planens spelbarhet påverkas negativt på lång sikt. Säsongslängd avser antal
dagar på ett år som en konstgräsplan med visst fyllnadsmaterial kan användas utifrån väderförhållanden
rådande i Mellansverige, utan artificiell uppvärmning.

Speltimmar är ett mått med avseende vilken intensitet som en plan kan användas, det är t.ex. ett
av de vanligaste argumenten till varför konstgräsplaner väljs framför naturgräsplaner. En faktor som kan
vara begränsande med avseende på detta är till exempel ett materials frostkänslighet. Säsongslängden
bestäms utifrån faktorer såsom antal tjälfria dagar under ett år, då prestandan på en plan sänks nämn-
värt då fyllnadsmaterialet fryser. Säsongslängd är av intresse eftersom det inte direkt säger hur många
möjliga speltimmar en plan har på ett år, men istället säger någonting om hur speltimmarna kan fördelas
över året.

Spelbarhet och prestanda i enlighet med FIFA
Har konstgräsmatta med visst fyllnadsmaterial testats och erhållit kvalitetscertifikatet FIFA QUALI-
TY/QUALITY PRO.

FIFAs kvalitetssäkring är rigorös och prövar i stort sett alla egenskaper av intresse för spelbarhet på
konstgräsplaner, mattor med kvalitetsstämpeln QUALITY PRO har erkänts av världens största fotbolls-
förbund FIFA att hålla måttet för fotboll på internationell nivå. Ett erhållet certifikat är därför ett bra
helhetsmått på prestanda, även om fyllnadsmaterial bara är en av flera komponenter i en konstgräsplans
uppbyggnad som påverkar spelbarheten. Inkluderat i detta mått är även referenser med FIFA:s äldre
kvalitetscertifikat, FIFA 1 och 2 STAR.

4.1.2 Ekonomiskt hållbart

Livslängd
Antal år som en konstgräsplan med visst fyllnadsmaterial kan användas för avsett bruk utan att skicket
på fyllnadsmaterialet förhindrar fortsatt användning av spelplanen.

Ett materials livslängd är ett användbart mått på hur snabbt slitage från användning och väder kommer
att göra fyllnadsmaterialet obrukbart. Detta är i sin tur ett viktigt resultat som måste tas med i ekono-
miska bedömningar och beräkningar.

Kostnad för påfyllnad av material
Total kostnad per år för fyllnadsmaterial och eventuellt annat material (till exempel sand) för att kunna
fylla på en 11-mannaplan till rekommenderad nivå med avseende på spelbarhet.

Eftersom fyllnadsmaterial varierar i form och densitet varierar mängden som krävs för att fylla en 11-
mannaplan, av detta skäl är total materialkostnad mer intressant än pris/kilo fyllnadsmaterial.
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Underhållskostnad
Total kostnad för alla underhållsåtgärder som enligt rekommendation ska utföras under ett år.

Olika produkters utformning gör att de är mer eller mindre benägna till kompaktering och migration
eller andra problem som kräver åtgärd för att bibehålla spelbarhet. Det är därför av intresse att jämföra
vilka kontinuerliga kostnader som kommer krävas till följd av ett visst produktval.

Återbetalningstid
Antal år tills intäkter från en konstgräsplan med visst fyllnadsmaterial har återbetalat anläggningskost-
naden och summan av de kontinuerliga underhållskostnaderna för planen fram till återbetalningstidens
tidpunkt.

0 = −A+ x(I −K −M) (1)

Där A = anläggningskostnad för endast fyllnadsmaterialet (exkl. själva konstgräset), M = materialkost-
nad/år, I = inkomster/år, K = underhållskostnader/år, x = återbetalningstid (år).

Fotbollsplaner i Sverige anläggs sällan i rent vinstdrivande syfte, ofta kommer inkomsterna från ut-
hyrning till statliga/kommunala aktörer. Trots detta kan det vara av intresse för företag att veta hur
långsiktig en investering är och återbetalningstid är ett bra mått på just detta. Beräknas enligt ekvation
1. Vid beräkningarna används måtten för en fullstor 11-mannaplan: 70 m x 110 m, vilket ger en total
yta på 7700 m2 (Benker, 2017).

Tillgänglighet och utbredning
Enkelheten att anlägga en konstgräsplan med ett visst fyllnadsmaterial med avseende på materialtillgång,
materialets utbredning och nuvarande kunskapsläge kring materialet

Det finns många olika fyllnadsmaterial för konstgräsplaner på marknaden, dock är det många som fort-
farande inte prövats i större skala och kan anses som mer experimentella. Hur många planer som idag
använder ett visst material och vilka referenser som finns att tillgå kan därför vara väldigt användbart,
särskilt sett till beställarens ekonomiska säkerhet. Bedömning blir en sammanvägning mellan hur god
tillgången skulle vara på ett fyllnadsmaterial i Sverige, till exempel var det finns återförsäljare, och hur
många referensplaner som existerar runtom i världen.

4.1.3 Miljömässigt hållbart

Risk för utsläpp av mikroplaster
Risken för utsläpp av mikroplaster till omgivningen från ett visst fyllnadsmaterial

Ett av de mest allvarliga miljöproblemen med gummi som fyllnadsmaterial i konstgräsplaner är ut-
släppen av mikroplaster i naturen. Mikroplasterna påverkar flera delar av näringskedjan, störst negativ
påverkan sker i limniska system. Mikroplasters negativa påverkan på miljön är väl dokumenterad. Även
om utsläppen från just konstgräsplaner inte är undersökt i någon högre utsträckning, är detta ett viktigt
kriterium för val av fyllnadsmaterial.

Risk för utsläpp av metaller
Hur hög är risken för utsläpp av metaller till omgivningen från ett visst fyllnadsmaterial?

Tidigare forskning på gummigranulat har visat, t.ex. via laktester och undersökning av dräneringsvatten,
att utsläpp av metaller och i synnerhet zink kan vara ett problem. Metaller kan vara en del av materialets
kemiska struktur eller tillsatt som en del i produktionsprocessen.

Risk för utsläpp av organiska miljöfarliga ämnen
Hur hög är risken för utsläpp av organiska miljöfarliga ämnen till omgivningen från ett visst fyllnadsma-
terial?

18



Tidigare forskning på gummigranulat har visat, t.ex via laktester och undersökning av dräneringsvatten,
att utsläpp av organiska miljöfarliga ämnen kan förekomma. Några exempel på vad som hittats i tidigare
studier är polyaromatiska kolväten, ftalater och fenoler.

4.2 Utvalda material för bedömning
Nedan följer en beskrivning av de olika alternativen till gummigranulat, lösningar helt utan gummigra-
nulat och en kort motivering till varför vissa fyllnadsmaterial har valts ut att inkluderas i det slutgiltiga
bedömningsunderlaget. Detta urval grundar sig på om materialet är tillgängligt på marknaden, då fokus
i detta arbete ligger på genomförbarhet.

4.2.1 EPDM

EPDM är ett fyllnadsmaterial som idag används på konstgräsplaner, bl.a. på planerna i Uppsala. Det
är alltså ett gummigranulat som, på grund av bland annat tveksamheter kring innehåll av miljöfarliga
ämnen, är aktuellt att ersätta. Denna tas med i bedömningen främst för jämförelse, inte som en potentiell
lösning.

4.2.2 Kokos

I studier av fyllnadsmaterial av kokosfiber har innehållet av miljöfarliga ämnen visat sig i princip icke-
existerande. Dessutom är det ekonomiskt likvärdigt med EPDM eller TPE . Kommersiella fyllnads-
produkter som är till exempel iCoir från amerikansk och Geofill från italiensk tillverkare, båda från
amerikanska tillverkare. Där verkar Geofill vara mer etablerat och det finns flera exempel på anläggning-
ar av fotbollsplaner i olika klimat där detta material använts (iCore products group, u.å.a, Italgreen,
u.å.).

4.2.3 Kork/kokos/TPE

Ett fyllnadsmaterial som det genomförts tester på består av 37.5 % kokosfibrer, 37.5 % kork och 25 %
TPE. Detta har i sin tur använts på en hybridgräsmatta och därefter har olika tester utförts. Fram-
förallt har olika kriterium undersökts för spelbarhet med goda resultat (Lulli et al., 2010). Det finns
dock inget kommersiellt system på marknaden för denna lösning enligt vad som har hittats, även om
det verkar lovande. Därför väljs denna bort på grunder av genomförbarhet. En kommersiell produkt som
finns däremot är Infill Pro Geo, där kork och kokos utgör 90 % och TPE 10 % av materialet. Detta
material finns också på minst en svensk anläggning (Lithner, 2016). Tillverkaren har också andra va-
rianter, bland annat en som heter Geo PLUS, gjord av kork, kokos och risskal (Greenplay Organics, 2015).

4.2.4 Kork/kokos

Corkonut är en kommersiell produkt där fyllnadsmaterialet är en blandning av kork och kokos. Detta är
också väletablerat och har använts på fotbollsplaner i olika klimat runt om i världen, där det uppnått
kriterium på spelbarhet (GreenPlay, u.å.).

4.2.5 Kork

Det finns exempel både i Sverige och internationellt på fotbollsplaner där kork använts som fyllnadsma-
terial. I Sverige har produkten eCork använts av IF Elfsborg allsvenskan, detta verkar också vara den
mest etablerade produkten i Sverige tillverkad av kork. Den svenska klubben beslutade att byta ut eCork
efter problem, alltså har denna produkt uteslutits från denna studie (Hang, 2017).
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4.2.6 Nötskal

SafeShell är ett på marknaden tillgängligt fyllnadsmaterial som består av skal från svart och engelsk
valnöt som malts och formats till granulat. Detta framhålls som ett mycket tåligt material som inte
kräver så mycket i underhåll (USGreentech, u.å.b).

4.2.7 Kvartssand

Envirofill är ett amerikanskt fyllnadsmaterial som är tillgängligt på en internationell marknad. Det ver-
kar vara det enda i sitt slag och består av kvartssand och har flera framhållna fördelar, speciellt i kalla
klimat (Coleman, 2017).

4.2.8 Hybridgräsmatta

Hybridgräsmatta är förenklat en naturgräsplan förstärkt med syntetiskt material, främst i syfte att öka
tåligheten och därmed antalet speltimmar (Olsson, 2015). På denna typ av gräsplan behövs inget fyllnads-
material. Det finns flera olika kommersiella lösningar varav modellen CoverLawn är en svensk lösning.
Det existerar än så länge inga hela 11-mannaplaner med CoverLawn, utan endast ett 20-tal planer där
CoverLawn används som förstärkning på specifika slitområden i naturliga gräsplaner. Anledningen till
att detta material valts istället för andra hybridgräs, är för att denna har en mycket enklare konstruktion
och därför är mer ekonomiskt fördelaktig samtidigt som den är tillräcklig för breddfotboll (Åhus Turf,
u.å.).

4.3 Bestämningar av säsongslängden
För att kunna bestämma säsongslängden för anläggningar med olika fyllnadsmaterial behövs bland annat
information om marktemperatur. Eftersom denna studie har ett geografiskt varit fokuserad på Uppsala
har temperaturdata från Uppsala således använts. Temperaturdatan har tillhandahållits av institutionen
för geovetenskaper. I deras mätning har temperaturen uppmätts varje timme vid olika djup från första
januari 1998 till 31 december 2016. Samtliga mätpunkter vid markytan har innefattats i behandlingen
med undantag för en mängd värden från 2009 som på grund av en störning (uppgrävd kabel) var grovt
felaktiga. Temperaturen är mätt i en öppen lerjord med relativt ohämmad solinstrålning. Denna har med
stor sannolikhet lågt albedo och hög värmekapacitet, vilket är egenskaper som även konstgräsplaner med
mörkt granulat och vatteninnehåll kan antas dela. Med grund i detta så antas att en konstgräsplan på
samma yta skulle uppvisat mycket snarlika temperaturskillnader över tidsperioden.

För denna studie valdes yttemperaturen ut för analys, eftersom att det är tjälbildning vid marknivå
som i högst grad påverkar spelbarheten och därmed säsongslängden. Dataserien har behandlats i MAT-
LAB (se appendix 1), först och främst för dygnsmedelvärdesbildning i syfte att utröna hur många dagar
marken i snitt är tjälad per år. Därtill har MATLAB även använts för att skapa visuell representation
av temperaturförändringar eftersom det kan vara av intresse att veta hur temperaturen fluktuerar över
ett år, och om det går att se några skillnader från år till år.

4.4 Kemisk analys av fyllnadsmaterial
I den mån det har varit möjligt har prover beställts in och undersökts med hjälp av XRF-röntgen
och gaskromatografi med en masselektiv detektor. De fyllnadsmaterial som har varit tillgängliga för
kemisk analys är Geofill och SafeShell från USGreentech samt EPDM från en av Sportfastigheter AB:s
anläggningar i Uppsala.

4.4.1 XRF-röntgen av fyllnadsmaterial

Röntgenflourescensspektrometri eller XRF-röntgen, är en metod som används för att analysera det ke-
miska innehållet hos material. Metoden kan på ett effektivt sätt bestämma om vissa specifika ämnen
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finns i materialet samt deras fördelning i volymprocent (Nyström, 2009). Metoden bygger på excitation
av atomer. Eftersom att de energikvanta som emitteras är grundämnesspecifika och antalet emitterade
energikvanta per tidsenhet är proportionella till halten av ämnet, kan innehållet i materialen bestämmas
och kvantifieras (Kjellin, 2014).

Det XRF-instrument som tillämpades i denna undersökning var av märket Bruker och modellen Tracer
5i. Proverna bereddes initialt genom att provrör av plast fylldes med respektive fyllnadsmaterial. En
plastfilm lades sedan över den öppna delen av respektive provrör. Denna fästes med en plastring för att
på så sätt säkerställa att filmen var helt spänd.

Provrören lades en i taget med plastfilmen mot den yta där röntgenstrålningen kom ut. XRF-instrumentet
startades och kördes i en serie om 180 sekunder, uppdelat på tre olika strålningsintensiteter. En mätning
per prov genomfördes. Alla mätningar registrerades och behandlades till slut i Excel.

4.4.2 Analys av fyllnadsmaterial med Gaskromatografi-masspektrometri

För att undersöka ifall materialen innehåller några organiska föreningar, så analyserades Envirofill, Sa-
feshell och EPDM med gaskromatografi och masselektiv detektor. Syftet var att utröna om det finns risk
för att dessa granulat urlakar miljöfarliga organiska föreningar. För att försöka simulera naturliga slitage-
och nedbrytningsprocesser under långa tidsperioder utfördes lakningen i ultraljudsbad, som accelererar
förloppet. I det första laktestet bereddes prover med två olika L/S-förhållanden (liquid/solid) eftersom
att det optimala förhållandet för maximal utlakning var okänt och har varierat i litteraturen. Laktester
utförs även med heptan som lösningsmedel eftersom att organiska föreningar förväntas vara mer benägna
att diffundera ut i ett opolärt lösningsmedel.

Laktest 1: lakning med polärt lösningsmedel i ultraljudsbad
I en e-kolv mäts 50 g fyllnadsmaterial upp. Detta upprepas två gånger för respektive fyllnadsmaterial,
totalt bereds alltså 6 stycken e-kolvar. Destillerat vatten tillsätts till provet och tiden noteras (se tabell
2). E-kolvarna skakas och placeras i ultraljudsbad vid samma tidpunkt. Efter 45 minuter skakas proverna
och sätts tillbaka. 15 minuter därefter pausas ultraljudsbadet och ca 1 ml extraheras från samtliga prover
med spruta via ett filter, för att undvika stora partiklar i gaskromatografen. Provet skakas igen innan
ultraljudsbadet återupptas i ytterligare en timme. Efter totalt två timmar i ultraljudsbad extraheras
vätska från samtliga prover en andra gång på samma sätt. Proverna med L/S = 2 har då lakats totalt i
2h 34min och proverna med L/S = 8 har lakats totalt i 2h 29min.

1 µl prov injiceras i gaskromatografen manuellt med spruta. Temperaturen ökar gradvis från 50 ◦C
till 250 ◦C under 20 minuter. Resultatet anges som toppar i ett kromatogram där topparna är propor-
tionella mot kvantiteten joniserade organiska föreningar i provet. Dessutom anges atommassan för varje
sådan förening. Detta görs en gång för respektive prov.

Laktest 2: lakning med opolärt lösningsmedel
I en e-kolv mäts 20 g fyllnadsmaterial upp. Detta upprepas en gång för respektive fyllnadsmaterial
eftersom varje fyllnadsmaterial här endast urlakas med L/S-förhållandet 4, och totalt bereds 3 st e-
kolvar. Det opolära lösningsmedlet heptan tillsätts till respektive e-kolv och tiden noteras (se tabell 2).
E-kolvarna skakas och proverna lakas i totalt 17h 30 minuter.

1 µl prov injiceras i gaskromatografen manuellt med spruta. Temperaturen ökar gradvis från 50 ◦C
till 260 ◦C under 20 minuter. Detta upprepas två gånger för varje prov.

Tabell 2: Fyllnadsmaterial, vikter och volymer som användes vid analys.

Alternativ L/S=2 L/S=8 L/S=4
Vikt (g) Vatten (cl) Vikt (g) Vatten (cl) Vikt (g) Heptan (cl)

Envirofill 50,02 10 50,02 40 20,08 80
Safeshell 50,07 10 50,14 40 20,11 80
EPDM 50,00 10 50,29 40 20,08 80
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5 Resultat

5.1 Produktöversikt
I tabell 3 presenteras en översikt över de material som studien har omfattat. Här har grundläggande
fysiska egenskaper sammanställts. För de material där tillverkare eller återförsäljare inte har varit kon-
taktbara står enbart ett frågetecken. Hybridgräsets annorlunda konstruktion gör att måtten densitet och
storlek ej är applicerbara.

Tabell 3: Översikt över fyllnadsmaterial utvalda för jämförelse
Produkt Företag Material Densitet (g/cm3) Storlek (mm, d)
Envirofill U.S. Greentech Akryltäckt kvarts 1,76 0,84-1,68
Safeshell U.S. Greentech Valnötsskal 0,64 0,841-2,38
InfillPro Geo Limonta Sport Barkblandning 0,22 0,315-4
Corkonut Greenplay Kokos och kork ? ?
Geofill Shaw Sports Turf Kokosfiber 0,28 1,00-2,50
EPDM granulat Unisport EPDM gummi ? ?
CoverLawn Åhus Turf Hybrid - -

5.2 Marktemperatur i Uppsala
Ur figur 3 kan fluktuationer i temperatur under mätperioden utläsas, samt hur medelvärdena förändras
med avseende på de temperaturer som är 0 ◦C eller under. Behandling av marktemperaturdata har
utförts i MATLAB (Se appendix 7.1 för MATLAB-kod) med data från institutionen för geovetenska-
per mätstation. Figur A beskriver dygnsmedeltemperaturen från år 1998-2016. Figur B visar enbart
dygnsmedeltemperaturen för dagar då temperaturen är under 0 ◦C, samt vad detta negativa dygnsme-
delvärde är. Tydliga skillnader kan utläsas mellan åren. Figur C visar årsmedelvärdet för de negativa
marktemperaturerna. De flesta åren ligger årsmedelvärdet på mellan -0.5 till -2 ◦C. Alla grafer beskriver
temperaturen 5 cm under markytan.

Figur 3: Samtliga grafer visar temperaturer 5 cm ner i marken, samt mellan åren 1998-2016. Figur A
visar dygnsmedeltemperaturen. Figur B visar de negativa dygnsmedeltemperaturerna. Figur C visar
den negativa årsmedeltemperaturen. Uppmätt data är erhållen från institutionen för geovetenskaper, år
1998-2016

I tabell 4 kan medelvärdet av antalet dagar med tjäle under ett år utläsas för fyra olika markdjup. Antalet
dagar som det i snitt är tjäle 5 cm ner i marken per år beräknades till ca 60 dagar, alltså knappt två
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månader. Med antagandet att en konstgräsplan utan uppvärmning endast kan spelas på då marken inte
har tjäle, bedöms således säsongslängden utifrån detta vara ca 305 dagar i Uppsala. För ett organiskt
ämne, exempelvis kork och kokos, som håller mycket vatten kan minusgrader i luften göra att materialet
fryser utan att tjäle hunnit bildas i marken, vilket leder till att planen inte kan spelas på. Material
likt Envirofill som inte håller något vatten alls kommer således vara spelbar så länge konstgräsplanen
är spelbar. Sammanfattningsvis visar resultatet över tjäldagar främst då själva konstgräsplanen inte är
spelbar p.g.a. tjäle.

Tabell 4: Antalet dagar med tjäle för olika djup
Markdjup (cm) Antal dagar med tjäle per år
5 61,31
10 30,79
40 12,68
100 0,05

5.3 XRF-röntgen av fyllnadsmaterial
För att fastställa de grundämnen som EPDM, SafeShell och Envirofill innehåller användes XRF-röntgen.
Ett urval av de resultat som erhölls är presenterade i tabell 5. Då XRF generade 47 olika ämnen har
i tabell 5 fem olika ämnen valts ut. Ämnen vars miljöfarlighet är väl känt såsom Cd, Pb och Hg är
utvalda för att visa att materialen innehåller halter som är så låga att risk för miljöpåverkande utsläpp
är obefintlig. Att andra miljöfarliga ämnen inte presenteras i tabellen beror på att halterna av dessa är så
låga att de inte utgör någon potentiell fara för miljön. SiO2 och Zn har valts ut då dessa var de enda två
ämnena som visade på halter över 1 % av den totala volymen. Envirofill som till stor del är tillverkat av
kvarts innehåller som förväntat höga halter av just kvarts (SiO2). Då gummi vulkaniseras används bland
annat zinkoxid vilket förklarar att den uppmätta halten zink i EPDM är såpass hög. Det ska tilläggas
att den XRF-metoden som användes inte visar alla grundämnen ett material innehåller, t.ex visar den
inte icke-metaller. För en full sammanställning över grundämnesfördelningen, se appendix 7.2.

Tabell 5: Ett urval av resultat från XRF-röntgen, halten av grundämnena redovisas som volymprocent.
”Err” markerar standardavvikelsen för respektive halt och LOD innebär odetekterbara halter.

EPDM Envirofill Safeshell
Ämne Uppmätt halt (%) Ämne Uppmätt halt (%) Ämne Uppmätt halt (%)
SiO2 1.8879 SiO2 51.0339 SiO2 0.2114
SiO2 Err 0.0696 SiO2 Err 0.2803 SiO2 Err 0.0338
Zn 10.0225 Zn 0.0017 Zn 0.0035
Zn Err 0.0189 Zn Err 0.0003 Zn Err 0.0008
Cd <LOD1 Cd <LOD Cd <LOD
Cd Err 0.0007 Cd Err 0.0007 Cd Err 0.0010
Hg <LOD Hg 0.0028 Hg 0.0043
Hg Err 0.0015 Hg Err 0.0012 Hg Err 0.0013
Pb 0.0010 Pb <LOD Pb 0.0012
Pb Err 0.0006 Pb Err 0.0003 Pb Err 0.0005

5.4 Analys av fyllnadsmaterial med GC-MS
De resultat som erhölls vid analys av Safeshell, Envirofill och EPDM med vatten och heptan som lös-
ningsmedel, visade inte på förekomst av några organiska ämnen i något av proverna för materialen. De
utslag som gaskromatografen gav var få till antalet, och kunde i de flesta fall betraktas som brus. I
annat fall kunde de ändå inte med noggrannhet matchas med befintliga ämnen i tillgänglig databas. Av
dessa anledningar finns inget värde i att presentera erhållna kromatogram då dessa inte innehåller någon
information som kan betraktas som riktig eller exakt.
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5.5 Bedömningsunderlag
Nedan följer korta motiveringar och förklaringar till den sammanställning av bedömningsunderlag som
visas i figur 4. Denna ger sedan en överblick över hur väl de olika lösningarna som valts ut ovan uppfyller
de utvalda kriterierna. Detta blir då ett underlag för bedömning av de olika lösningarna och i slutändan
underlag för beslut om en optimal lösning. Vilken lösning som är optimal beror på hur högt olika kriterier
värderas och vägs mot varandra. Som jämförelse används 11-mannaplanen på Årsta IP i Uppsala, som
har EPDM som fyllnadsmaterial.

5.5.1 Säsongslängd och speltimmar

En konventionell konstgräsplan i en storstad med hög belastning, kan komma att spelas på 2 500-3 000
timmar/år (Lundqvist, 2017). Detta värde har nedan använts som jämförelse och som standard där inget
annat angivits. Enligt de marktemperaturundersökningar som genomförts som en del i denna studie är
säsongslängden för en plan vars spelbarhet endast begränsas av klimatet ca 305 dagar (se avsnitt Mark-
temperatur i Uppsala).

Corkonut
Bedömning uteblir på grund av att information saknas.

Geofill
Består enbart eller delvis av kokos beroende på klimatet där det används. För användning i Sverige
rekommenderas Geofill med adderat gummi (Ditzel, 2017). Materialet kan absorbera 7-8 gånger sin vikt
i vatten. Sägs vara känslig mot kallt klimat, men tester har påvisat att Geofill klarar att hålla FIFA-
standard ner till en lufttemmperatur på -5 ◦C (Italgreen, u.å.). Dock bör inte lufttemperatur likställas
med marktemperatur 5 cm ner som utgör den standard som använts i denna studie för att bedöma tjäle.
Geofill bedöms utifrån detta ha en säsongslängd mindre än 305 dagar.

InfillPro Geo
Återförsäljarna uppger att materialet håller fukt och därför fryser lättare (Gårda Johan AB, u.å.). Fot-
bollsklubben Vallens IF uppger också att frostkänsligheten är nackdelen med materialet (Vallens IF:s
kansli, 2017). InfillPro Geo bedöms utifrån detta ha en säsongslängd kortare än 305 dagar.

Envirofill
Envirofill absorberar inte något vatten i nämnvärd mängd. En konstgräsplan med detta fyllnadsmaterial
kan spelas på under hela året så länge det inte är tjäle i marken. Det är således inte fyllnadsmaterialets
risk för att frysa som begränsar planens spelbarhet, utan de rådande marktemperaturerna (Coleman,
2017). Envirofill bedöms utifrån detta ha en säsongslängd på ungefär 305 dagar.

Safeshell
Detta material drar till sig upp till 20 % vatten (Coleman, 2017). Med tanke på materialets vattenhål-
lande förmåga, finns en chans för att säsongslängden blir något kortare eller att spelet försvåras vid låga
temperaturer. Trots det bedöms Safeshell ha en säsongslängd på ungefär 305 dagar eftersom det inte är
en avsevärt mycket större vattenhållande förmåga än t.ex. Envirofill.

CoverLawn
Så länge det är is och snöfritt på marken går det, enligt leverantören, bra att spela på CoverLawn.
Används planen när marken är frusen finns det risk att slita på gräsmattan eftersom gräsrötterna inte
har någon tillväxt när marken är frusen (Albäck, 2017).

Det existerar än så länge inga hela 11-mannaplaner med CoverLawn, utan endast ett 20-tal planer
där CoverLawn används som förstärkning på specifika slitområden i naturliga gräsplaner, exempelvis i
målområde, straff- och mittpunkter. På det sätt som CoverLawn används idag spelar klubbar på det ca
700-900 timmar/år. Tillverkaren uppger att om en hel gräsplan skulle anläggas med CoverLawn skulle
planen kunna kunna användas mellan 1 000-1 500 timmar/år, lite beroende på hur temperaturerna är
framåt höst- och vinterhalvåret eftersom att underlaget är beroende av det naturliga gräsets tillväxt
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(Albäck, 2017). Dessa siffror är inte satta i perspektiv till hur användningen skulle se ut i en storstad,
utan är endast rekommendationer från tillverkaren som är siffror som tenderar att vara mycket lägre än
siffror från användare av gräsplaner. Coverlawn bedöms utifrån detta ha en säsongslängd långt mindre
än 305 dagar.

EPDM
En konstgräsplan med detta fyllnadsmaterial kan spelas på under hela året så länge det inte är tjäle i
marken. Eftersom EPDM används i stor utsträckning i svenska konstgräsplaner där observationer och
undersökningar kunnat utföras, så antas denna bedömning av speltimmar ha relativt stor noggrannhet.
EPDM används således som referens för en plan med säsongslängd enbart påverkad av slitningar, och
säsongslängden bedöms därför vara ungefär 305 dagar.

5.5.2 Spelbarhet och prestanda i enlighet med FIFA

Corkonut
Tillverkarna uppger att Corkonut möter eller överstiger FIFA:s krav, dock är det inte specificerat vilka
(Organic Alternative Infill, u.å.). Referensplan med FIFA certifikat har ej hittats.

Geofill
Geofill finns installerat på konstgräsplaner som uppfyller FIFA QUALITY PRO. Två fotbollsklubbar
som använder Geofill och vars planer uppfyller kraven är FC Novara vilka spelar i italienska Serie B och
Athletico Paranaense vilka spelar i Brasilianska Serie A. Dessa planer genomgår varje år tester för att
visa att de fortfarande håller standarden för FIFA QUALITY PRO (Italgreen, u.å.).

InfillPro Geo
I Sverige finns en 11-mannaplan med InfillPro Geo, nämligen på Vallens IF i Stenungsunds kommun. Den-
na är certifierad enligt FIFA 2 STAR, föregångaren till FIFA QUALITY PRO (Vallens IF:s kansli, 2017).

Envirofill
I Australien finns planer som är FIFA-certifierade där Envirofill används som fyllnadsmaterial, bland
annat Australian National University som var certifierad med FIFA 2 STAR (numera uppdaterad till
FIFA QUALITY PRO) använde ett system där Envirofill implementerades. I USA existerar över 150
planer med Envirofill, dock är ingen av dessa FIFA-certifierade (Coleman, 2017).

SafeShell
Tillverkarna uppger att SafeShell är i processen att bli certifierat men att det inte är det än. SafeShell
kom ut på marknaden på hösten 2016 och i december installerades 3 stycken fotbollsplaner med SafeShell
som fyllnadsmaterial. En av dessa planer är en plan i Brooklyn Bridge Park, som är avsedd för bredd-
fotboll. Ingen av planerna är FIFA-certifierade (Coleman, 2017).

CoverLawn
CoverLawn är inte godkänt av FIFA än men enligt tillverkaren pågår arbete med certifierade testhus
(Albäck, 2017).

EPDM
Referensplanen i Uppsala, Årsta IP, är ej certifierad enligt FIFAs krav utan riktar sig mot breddfotboll
(Benker M., 2017). Detta betyder inte att FIFA-certifierade planer med EPDM som fyllnadsmaterial ej
existerar, utan bl.a konstgrässystem Xtreme Turf Premier WX 50 använder EPDM som fyllnadsmaterial.
Detta är ett system som håller standarden FIFA QUALITY PRO (FIFA, u.å.).

5.5.3 Livslängd

Corkonut och InfillPro Geo
Allmänt tillgängligt information, samt information tillgänglig från tillverkare saknas.

Geofill
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Geofill har enligt tillverkarna en livslängd på 10-12 år vid rekommenderad skötsel (Ditzel, 2017).

Envirofill
Tillverkarna garanterar en livslängd på 16 år, detta betyder att materialet kan återanvändas en gång
eftersom medellivslängden på konstgräsplaner är 8 år (Coleman, 2017).

SafeShell
Enligt tillverkaren har SafeShell en livslängd på 8 år (Coleman, 2017).

CoverLawn
Livslängden för CoverLawn anges av tillverkaren till 10-15 år, allt beroende på hur väl planen och då
speciellt naturgräset underhålls (Albäck, 2017).

EPDM
Livslängden för EPDM beräknas vara samma som den för en konstgräsplan, nämligen 8 år. Detta stäm-
mer in på planen i Årsta IP som används som referens (Benker, 2017).

5.5.4 Kostnad för påfyllnad av material

Corkonut och InfillPro Geo
Information saknas för dessa material och tillverkarna har inte gått att kontakta.

Geofill
Geofill behöver påfyllnad med ca 800 kg material/år, det skulle innebära en kostnad på 7 351 kr/år
exklusive påfyllnad av kvartssand vilket kostar 5200 kr/år. Totalt blir kostnaden 12 551 kr/år. (Ditzel,
2017).

Envirofill
Envirofill kräver ytterst lite påfyllning, tillverkaren uppger att 250 kg Envirofill i form av påfyllnad be-
hövs varje år, och då endast på de mest använda områdena på planen. Envirofill kostar $600 per ton
levererat material till Stockholm, per år genererar detta en kostnad på ca 1 324 kr/år. För Envirofill
används inte kvartssand. (Coleman, 2017).

SafeShell
Efter anläggning beräknas ca 20 ton påfyllnad av SafeShell behövas under en 8-årsperiod, detta leder till
en årskostnad på $4500/år vilket motsvarar en kostnad på 39 658 kr/år, utöver detta tillkommer 5200
kr/år för påfyllnad av kvartssand. (Coleman, 2017). Totalt blir kostnaden för påfyllnad 44 858 kr/år.

CoverLawn
Efter anläggning av CoverLawn behövs ingen påfyllning (Albäck, 2017). Materialkostnaden anges därför
till 0 kr/år. Extra sådd av gräsfrö eller skötsel av gräsmatta inkluderas under kriterier för underhålls-
kostnad.

EPDM
Enligt siffror från Sportfastigheter AB i Uppsala kostar granulatet ca 5 500 kr/ton. Konstgräsplaner fylls
på med 3 ton granulat/år. Utöver detta behövs påfyllning av sand, denna beräknas kosta 5200 kr/år i
påfyllnad. Totalt blir kostnaderna för påfyllnad 21 700 kr/år (Nystedt, 2016, Benker, 2017).

5.5.5 Underhållskostnad

Underhållsarbetet för en referenskonstgräsplan med EPDM tar ca. 2500-3000 h/år. Totalt sett med ma-
skiner, verktyg, reparationer, drivmedel till underhållsmaskiner, personalkostnader och dylikt så uppgår
då underhållskostnaden till 134 576 kr/år (Nystedt, 2016), som i denna studie satts som en standard för
en konventionell konstgräsplan.
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Corkonut och InfillPro Geo
Allmänt tillgängligt information, samt information tillgänglig från tillverkare saknas.

Geofill
En konstgräsplan med Geofill kräver samma underhåll som en konstgräsplan med sand eller gummi som
fyllnadsmaterial. Rekommendationen är att borsta planen efter 50-100 spelade timmar (Italgreen, u.å.).

Envirofill
Konstgräsplaner med Envirofill kräver samma underhåll som konstgräsplaner med gummigranulat. Inget
bevattningssystem krävs eftersom Envirofills prestanda är oberoende av vattenhalten på planen (Cole-
man, 2017).

SafeShell
Konstgräsplaner med SafeShell kräver samma underhåll som konstgräsplaner med gummigranulat. Inget
bevattningssystem krävs eftersom SafeShells prestanda är oberoende av vattenhalten på planen (Cole-
man, 2017).

CoverLawn
Tillverkaren Åhus Turf uppger att underhållet sköts på samma sätt som för en naturgräsplan (Albäck,
2017). Enligt siffror från Stockholms stad blir då underhållskostnaderna uppemot 277 400 kr/år (Nys-
tedt, 2016).

EPDM
Konstgräsplan med EPDM är den standard som denna studie har utgått från.

5.5.6 Återbetalningstid

Inkomstkällan för en konstgräsplan är baserad på Årsta IP i Uppsala, som är en 11-mannaplan. Denna
hyrs ut av ägaren Sportfastigheter AB till Uppsala kommun för 494 000 kr/år (Kulma, 2017). Detta
värde används för all beräkning av återbetalningstid oavsett material. Anläggningskostnaden för själva
konstgräset är inte medräknat, då det är samma för alla. För beräknade resultat, se tabell 6.

Corkonut och InfillPro Geo
Allmänt tillgängligt information, samt information tillgänglig från tillverkare saknas. Således har ingen
pay-off tid kunnat beräknas.

Geofill
För att fylla en fullstor 11-mannaplan med Geofill krävs det 38.5 ton Geofill samt 144 ton kvartssand.
Totalt skulle det innebära en kostnad på 546 288 kr (Ditzel, 2017). Den beräknade pay-off tiden blir
således 1.85 år.

Envirofill
För att fylla en fullstor 11-mannaplan med Envirofill krävs 287 ton av materialet. Materialet som im-
porteras från USA kostar $600/ton inklusive frakt till Stockholm (Coleman, 2017). Totalt blir detta en
anläggningskostnad för material på 1 422 113 kr. Den beräknade pay-off tiden blir således 3.97 år.

Safeshell
Det krävs 66 ton av Safeshell för att fylla en 11-mannaplan. Tillverkaren uppger att materialet kostar
$1800/ton inklusive frakt till Stockholm (Coleman, 2017). Utöver detta behövs ett undre lager med
kvartssand på 221 ton, som uppges kosta 25 kr/m2 (Konstgräsnet, u.å.). Totalt blir det en anläggnings-
kostnad för material som uppgår till 1 173 750 kr. Den beräknade pay-off tiden blir således 4.34 år.

Coverlawn
Materialet kostar 300 kr/m2 för anläggning av en 11-mannaplan. En 11-mannaplan på 7700 m2 ger då
en kostnad på 2 310 000 kr (Albäck, 2017). Den beräknade pay-off tiden blir således 10.66 år. Detta är
inklusive anläggningskostnader för Coverlawn på en spelbar naturgräsplan.
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EPDM
EPDM uppges kosta 5 500 kr/ton och det krävs 50,05 ton EPDM för anläggning av en 11-mannaplan.
Detta genererar en anläggningskostand för granulatet på 275 275 kr (Benker, 2017). Utöver detta krävs
ett undre lager av kvartssand på 94,2 ton som uppges kosta 25 kr/m2 vid anläggning (Hermelin A.,
2017). Detta genererar en totalkostnad för anläggning av material på 467 775 kr. Den beräknade pay-off
tiden blir således 1,39 år.

5.5.7 Tillgänglighet och utbredning

Corkonut
Materialet kommer från en amerikansk tillverkare. Som referenser anger de en rad konstgräsplaner runt
om i USA (GreenPlay, u.å. a). Det finns inga uppgifter om en svensk återförsäljare och företaget har inte
heller gått att kontakta för prisuppgifter eller prover. Alltså anses tillgängligheten mindre god.

Geofill
Tillverkaren Italgreen har ingen återförsäljare i Sverige, de har dock möjlighet att leverera material till
Sverige med lastbil (Ditzel, 2017). Geofill finns installerat på över 500 konstgräsplaner varav ett hundra-
tal planer med liknande klimat som Sveriges. Alltså anses tillgängligheten och utbredningen för Geofill
vara mycket god.

InfillPro Geo
InfillPro Geo finns tillgängligt på den svenska marknaden via en svensk återförsäljare, då under namnet
Geo Infill Pro (Gårda Johan AB, u.å.). Hur många planer som Geo Infill Pro finns installerat på har inte
företaget meddelat. Då utbredningen av Infill Pro Geo inte har kunnat fastställas anses tillgängligheten
och utbredningen enbart som god.

Envirofill
Envirofill finns tillgängligt på den amerikanska marknaden och frakt av materialet till Sverige är möjligt.
Idag finns det över 150 planer, främst i Nordamerika, som är installerade med 100 % Envirofill (Coleman,
2017). Det är enkelt att få kontakt med tillverkarna men eftersom materialet kräver frakt från USA anses
tillgängligheten samt utbredningen endast som god.

SafeShell
Safeshell finns tillgängligt på den amerikanska marknaden och frakt av materialet till Sverige är möjligt.
Safeshell finns enbart installerat på ett fåtal planer då materialet bara funnits på marknaden sedan decem-
ber 2016 (Coleman, 2017). Det är enkelt att få kontakt med tillverkarna men eftersom materialet kräver
frakt från USA samt har begränsad utbredning, anses tillgängligheten och utbredningen som mindre god.

CoverLawn
Coverlawn är en svensk variant av hybridgräs som säljs av Åhus Turf. Den finns inte installerad på
någon fullstor 11-mannaplan (Åhus Turf, u.å.). Tillgängligheten och utbredningen får då anses mindre
god, främst på avsaknaden av installerade planer.

EPDM
Tillgängligheten för EPDM anses mycket god då detta är ett väletablerat alternativ, det finns till ex-
empel på Sportfastigheter AB:s befintliga konstgräsplaner i Uppsala (Sportfastigheter AB, u.å.). Utöver
detta finns försäljare i Sverige såsom Unisport vilka är återförsäljare av EPDM till Sportfastigheter AB
(Benker, 2017). Utbredningen och tillgängligheten för EPDM anses således mycket god.

5.5.8 Risk för utsläpp av mikroplaster

Corkonut och SafeShell
Då Corkonut är ett helt organiskt fyllnadsmaterial bestående av kork och/eller kokos är risken för ut-
släpp av mikroplaster förmodat låg (GreenPlay, u.å. b). Detsamma antas gälla för SafeShell, som består
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av valnötsskal (USGreentech, u.å. b). Det finns ingen information om huruvida Corkonut skulle behöva
inblandning av gummimaterial för att klara svenskt klimat, vilket är fallet för andra kokosblandningar.
Därav det lägre betyget. SafeShell däremot kräver inga extra åtgärder (Coleman, 2017) och förmodas ha
mycket låg risk.

Geofill
Geofill finns i flera varianter. Vilken variant som används på en konstgräsplan avgörs av klimatet på
platsen. Då två sorterna som innehåller SBR respektive TPE löper viss risk för utsläpp av mikroplaster.
De sorterna som är helt organiska löper ingen risk för utsläpp av mikroplaster (Italgreeen, u.å.). I Sverige
rekommenderas att använda Geofill TP (TPE) alternativt Geofill N (SBR) p.g.a. att dessa är bättre an-
passade för det svenska klimatet (Ditzel, 2017). Således anses risken för utsläpp av mikroplaster som hög.

InfillPro Geo
Produktvarianten som återfinns i Stenungsunds kommun, InfillPro Geo TP, innehåller 10 % TPE som
är ett gummigranulat, det finns därmed en risk för utsläpp av mikroplaster även om den är lägre än om
fyllnadsmaterialet skulle bestå helt och hållet av TPE (Guide to synthetic infill products: Glossary of
terms from Synthetic Turf Council, 2012). För en annan variant av InfillPro Geo som endast innehåller
organiska material, är den risken istället mycket låg (GreenPlay Organics, 2015).

Envirofill
Tillverkarna har inte uppgett någon information angående risken för utsläpp av mikroplaster i samband
med användning av Envirofill (Coleman A., 2017). En potentiell källa till mikroplastpartiklar skulle
kunna vara avskavda delar av Envirofills akrylbeläggning. Livslängden på Envirofill är dock formulerad
efter hållbarheten på just akrylbeläggningen (Coleman A., 2017). Därför är det ett rimligt antagande att
risken för läckage av mikroplastpartiklar är låg så länge materialet ej används efter att livslängden gått ut.

CoverLawn
CoverLawn är som en plastmatta som inkorporeras i en vanlig gräsmatta. Plasten som tillsätts planen
sitter alltså fast i marken och utgör alltså ingen större risk för läckage av mikroplaster (Åhus Turf, u.å.).

EPDM
Det finns dokumenterade utsläpp av mikroplaster från konstgräsplaner med gummigranulat (Wallberg
et al., 2016, Magnusson K. et al., 2015). Det är därför rimligt att säga att användning av EPDM i
konstgräsplaner utgör en mycket hög risk för utsläpp av mikroplaster.

5.5.9 Risk för utsläpp av metaller

Corkonut
Då detta är ett organiskt fyllnadsmaterial och liknande material har mycket låg risk för utsläpp av me-
taller, sänks misstanken om skadliga utsläpp, även om information saknas. Se till exempel Geofill.

Geofill
Koncentration av metaller i lakvatten från Geofill har undersökts med induktivt kopplad plasma-masspektrometri,
standardmetod NF EN ISO 17294. De fem metaller som inkluderats i undersökningen visade alla på vär-
den långt under gränsvärden, NF P90-112 (Labosport 2016).

InfillPro Geo
Provtagning av dräneringsvatten från referensplanen på Vallens IF visade på förhöjda halter zink, bly
och koppar. Risken för läckage bedöms ändå som låg på grund av låga värden och obekräftat ursprung
(Lithner, 2016). Laborationstester har utförts av oberoende part på uppdrag av företaget, resultaten vi-
sade på mycket låga halter av sex olika tunga metaller, alla under angivna gränsvärden (Labosport, 2012).

Envirofill
Tester för urlakning och extraktion av metaller genomfördes senast april 2016 (Sport Labs USA, 2016a),
komplementerande analysrapport tillkom november 2016 (Sport Labs USA, 2016b). Testmetoder och
gränsvärden är angivna enligt EN 71-3 - Safety of Toys Part 3: Migration of certain elements (a) och
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ASTM F-3188-16 for Extractable Hazardous Metals in Synthetic Turf Infill Materials (b).

Resultatet inkluderar ca 20 olika metaller, samtliga testvärden var under angivna gränsvärden. För att
ytterligare säkerställa vilka metaller Envirofill innehåller och således riskerar att släppa ut genomfördes
en analys av materialet med XRF. Resultatet från XRF visar på väldigt låga halter av alla metaller.
Magnesium var den metall som gav högst utslag med ca 1 volymprocent. Övriga metaller låg i intervallet
0,1-0,0001% av totalvolymen. Således bedöms risken för utsläpp av miljöfarliga metaller till mycket låg,
se appendix för full redogörelse av metaller i Envirofill.

SafeShell
Tester för urlakning och extraktion av metaller genomfördes senast april 2016, supplementerande ana-
lysrapport tillkom november 2016. Samtliga nivåer av metaller i lakvatten från SafeShell befann sig
under gränsvärdena enligt Europeisk Standard EN71-3 – Safety of Toys Part 3: Migration of certain
elements.(Sport Labs USA. 2016c, Sport Labs USA. 2016d)

Safeshell inkluderades i genomförd XRF-analys. Resultaten visar på väldigt låga halter av metaller, i
appendix finns en full redogörelse från XRF. Magnesiuminnehållet var det högsta på knappt 1,6 vo-
lymprocent. Resterande metaller fanns i varierande halt inom intervallet 0,01-0,0001 %, således bedöms
risken för utsläpp av metaller i farlig halt som mycket låg.

CoverLawn
CoverLawn, i egenskap av att vara hybridgräs, innehåller inget fyllnadsmaterial (Åhus Turf, u.å.). Endast
konstgrässtrån av plast utgör en potentiell källa till utlakning av metaller, dock är det fallet för samtliga
undersökta konstgrässystem och tas därför inte med i bedömningen. Det är därför ett rimligt antagande
att CoverLawn ej ger upphov till utsläpp av metaller.

EPDM
Den zinkoxid som ibland används vid vulkaniseringen av gummit är en potentiell källa till utsläpp av zink,
dessutom har laktester påvisat förhöjda halter av krom (Magnusson S., 2015, Nilsson et al, 2008). Därför
bedöms att användning av EPDM innebär en viss risk för utsläpp av zink i halter som kan anses skadliga.

Enligt den analys som genomfördes med XRF innehåller materialet höga halter zink. Halten zink i
EPDM bedöms ligga mellan 10-20 %, XRF röntgar en volym, då stor del av volymen var luftfylld räknas
luften in i den totala volymen, därav bör halten zink vara högre än de 10% som XRF-analysen påvisade.
Även om halterna zink i EPDM är relativt höga har laktester som gjorts av bl.a. S. Magnusson (2015)
inte påvisat halter som överskrider svenska gränsvärden. Magnesium och kalcium var de andra två äm-
nen som visade på halter över 1 %. Övriga metaller fanns enbart i mycket små halter, i storleksordning
0,01-0,0001 % av totalvolymen och bedöms således inte ha någon negativ påverkan på miljön.

5.5.10 Risk för utsläpp av organiska miljöfarliga ämnen

Corkonut
Information saknas. Då detta är ett organiskt fyllnadsmaterial och då undersökningar har visat att lik-
nande material orsakar mycket låg risk för utsläpp av organiska miljöfarliga ämnen så antas låg risk för
utsläpp även här. Se till exempel SafeShell.

Geofill
Materialet av variant Geofill N prövades 2016 av Labosport, testrapporten har erhållits från tillverkaren
på förfrågan. Resultatet visar på låga men detekterbara halter av ett antal PAH:er, däribland pyren och
flouranten. Total mängd EOX2 var 72 mg/kg enligt testmetod DIN 18035-7:2014-10. Satt i perspektiv
har en tysk standardiseringsorganisation (DIN), bestämt miljökraven för EOX till 100 mg/kg för övre
konstgräslager och fyllnadsmaterial sammansatt (Kolitzus 2002, Wallberg 2016).

InfillPro Geo
2Extraherbara organiska halogener
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Provtagning av dräneringsvatten från referensplanen hos Vallens IF visade på förhöjda halter av ftala-
ten DEHP. Risken för läckage bedöms dock som låg på grund av låga värden och obekräftat ursprung
(Lithner, 2016). Laborationstester har genomförts på materialet med avseende på PAH 16, resultatet var
under detekterbara värden (Labosport, 2012). Sammantaget bedöms därför risken för utsläpp av orga-
niska miljöfarliga ämnen som låg. Envirofill Tester för innehåll av polyaromatiska kolväten genomfördes
senast juni 2015, kategori PAH 16. Samtliga kolväten fanns i lägre koncentration än lägsta detekterbara
värde, vilket var 10 g/kg material. (AIRL, INC. 2015). Tillverkaren har inte testat materialet för innehåll
eller urlakning av fenoler. Risken för utsläpp av organiska miljöfarliga ämnen bedöms som låg.

SafeShell
Information saknas då tester för organiska miljöfarliga ämnen ej har genomförts på SafeShell. Troligen
beror detta på att produkten nyligen är framtagen och lanserades först på hösten år 2016. Då detta är
ett behandlat organiskt fyllnadsmaterial förmodas risken vara låg.

CoverLawn
CoverLawn består av en tjock vävd tråd i mattan, och konstgrässtrån av plast (Åhus Turf, u.å.). Det är
därför ett rimligt antagande att CoverLawn inte skulle innebära något läckage av organiska miljöfarliga
ämnen.

EPDM
Vid tillverkningen av EPDM tillsätts bland annat kimrök, flamskyddsmedel och mjukgörare, som be-
döms som miljöfarliga (Magnusson S., 2015). Trots detta potentiella innehåll av organiska föreningar så
visar laktester på halter klart under riskvärden (Magnusson S., 2017).

5.6 Sammanställning av bedömningsunderlag
De olika kriterierna och hur väl fyllnadsmaterialen uppfyller dem har sammanställts nedan för översikt
(se figur 4). De uträknade kostnaderna har beräknats enligt definitionen av återbetalningstid (se tabell
6).

Figur 4: Sammanställning av hur väl de olika alternativen av fyllnadsmaterial uppfyller de utvalda kri-
terierna. Kriterierna bedöms för varje material och förtydligas med färgkodning. EPDM används som
referensmaterial då det används i Uppsala idag, detta för att få en tydligare överblick av fördelarna med
de alternativa materialen.
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Tabell 6: Översikt med avseende på de ekonomiska aspekterna. Anläggning, påfyllnad och underhåll
avser kostnader för gräsmattan.
Material Anläggning med material (kr) Påfyllnad (kr/år) Underhåll (kr/år) Inkomst (kr/år) Återbetalningstid (år)
Geofill 642 538 12 551 134 576 494 000 1,85
InfillPro Geo Information saknas Information saknas Information saknas 494 000 Information saknas
Corkonut Information saknas Information saknas Information saknas 494 000 Information saknas
SafeShell 1 366 250 44 858 134 576 494 000 4,34
CoverLawn 2 310 000 0 277 400 494 000 10,66
Envirofill 1 422 113 1 324 134 576 494 000 3,97
EPDM 467 775 21 700 134 576 494 000 1,39

6 Diskussion

6.1 Säsongslängd baserat på marktemperaturdata
Vid den här behandlingen av mätdata så klumpas alla negativa temperaturer ihop till en form av mm-
inimalt antal dagar". Egentligen är temperaturerna sannolikt, till viss del, utspridda över vinterhalvåret
och inte på varandra följande. Det talar för att det i praktiken är mer än 60 dagar som konstgräsplaner
som följer denna marktemperatur är ospelbara. Det går samtidigt att ur figur 3 se att årsmedelvärdena
tycks stiga för varje år, och att marken således i snitt blir varmare. Det är dock omöjligt att uttala sig om
ifall detta skulle kunna vara en långsiktig trend. Istället kan det mycket väl vara så att temperaturerna
till antal och belopp vid början av mätningarna inte var representativa och att den temperaturökning
åren därpå snarare var ett återfall till mer normala värden. Med grund i sådana resonemang kan 60 dagar
tjäle per år istället betraktas som en överskattning. Att det finns argument både för att antalet dagar
med tjäle är fler och färre än 60 per år orsakar att det finns en viss osäkerhet i värdet, och att det endast
bör användas som en ungefärlig riktlinje.

Mer exakt kännedom om antal tjäldagar kan t. ex. ligga till grund för beräkningar av kostnad per
speltimme för planer med olika vattenhållande förmågor, olika grad av uppvärmning, och andra unika
egenskaper som kommer påverka tjälbildning. Idealiskt vore i slutändan att insamla data från mätningar
på de olika befintliga typerna av planer för att kunna dra mer rättvisande slutsatser.

I detta fall kan det åtminstone konstateras att klimatet i Uppsala med 60 dagar tjäle om året bör
tas hänsyn till vid val av fyllnadsmaterial. Utifrån insamlad information om de olika materialens vat-
tenhållande förmågor, tycks det således som att Envirofill har mest fördelaktiga egenskaper eftersom att
det inte absorberar vatten, till skillnad från framförallt de kokosbaserade materialen. SafeShell är också
en god kandidat, även om denna absorberar 20 % vatten och alltså kan tänkas vara lite frostkänsligare.

6.2 XRF-röntgen av fyllnadsmaterial
XRF-mätningarna utfördes endast en gång per prov, till skillnad mot de normalt tre provtagningar som
ingår i den standardiserade metoden för detta analysverktyg. Detta medför en viss osäkerhet i resultaten
som bör beaktas. Mätningarna gav standardavvikelser inom ett ganska vitt spann, men då det handlar
om ämnen med väldigt låga halter generellt har det ingen större inverkan på resultatet. Något som bör
nämnas som felkälla är att proverna inte kunde krossas och finfördelas till mindre beståndsdelar innan
analys, som också är standard. Det medförde i sin tur att när respektive material sedan överfördes till
små förslutningsbara provburkar, blev det en stor andel luft i varje provburk på grund av att materialet
inte kunde packas tillräckligt. När provburkarna analyserades med röntgenstrålning granskades hela in-
nehållet i burken, inklusive eventuell luft. Det skapar i sin tur ett något felaktigt resultat med avseende
på de procentuella andelarna av respektive ämne.

Studeras tabell 5 och EPDM:s innehåll, kan det konstateras att zink utgör en betydande del av pro-
vet. Här ska betonas att siffran 10 % är relativt osäker på grund av ovan nämnda anledning. Det kan
antas att siffran är 50-100 % högre än det angivna värdet. Förklaringen till den höga zinkhalten kan
härledas tillbaka till den vulkanisering som gummit genomgått, en process där zinkoxid används frekvent.
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Vad zinkhalten innebär rent miljömässigt är svårt att säga, men ett antal studier har behandlat huruvida
lakvatten från konstgräsplaner med fyllnadsmaterial av gummi släpper ut halter av zink som kan anses
farliga för hälsa eller miljö. Laktester har generellt visat på förhöjda koncentrationer av zink. Enighet
råder om att hälsorisken för människor i kontakt med fyllnadsmaterial med avseende på zink är väldigt
låg, men den ekotoxikologiska påverkan är däremot fortfarande omdiskuterad. En rapport från danska
miljöinstitutet uppvisade ett PEC/PNEC värde3 = 28, och en urlakning på 0,76 % av totalt zinkinnehåll
per år, men lyfter att laborationsmetoden kan ha överskattat urlakningen och att en mer sanningsenlig
riskbedömning kan göras via långvariga lysiometerundersökningar (Nilsson, 2008). S. Magnusson (2017)
genomförde lysiometertest under ett års tid men fann att zinknivåer från planer med SBR och EPDM
låg under svenska gränsvärden för dagvatten. Materialets zinkinnehåll bedöms därför inte som den be-
tydande faktorn i bedömningen av materialets miljöpåverkan i jämförelse med utsläppen av mikroplaster.

För övrigt hittades inga förhöjda halter av någon tungmetall i EPDM. Något som kan nämnas som
anmärkningsvärt är att små halter uran detekterades. Uranets ursprung är oklart och det kan handla om
en felmätning av instrumentet. Resultaten för Envirofill var väntade. Kvarts står för den enskilt största
beståndsdelen och siffran 51 % är en låg skattning där de luftfyllda porerna minskar skattningen av
kvarts som bör röra sig kring 95 %, men detta är ju inte ett ämne som på något sätt anses hälso- eller
miljöfarligt. För Envirofill kunde endast minimala halter av andra ämnen hittas. Det som bör beaktas
är att fyllnadsmaterialet som helhet analyserades. Det medför att själva ytbeläggningen i form av akryl
med mera, endast kommer utgöra en marginell del av provet. Även fast det är denna ytbeläggning som
kommer bli den första och kanske enda delen av materialet som kommer lakas ur med tiden. Eventuella
kommande undersökningar bör således fokusera på själva ytbeläggningen och dess innehåll snarare än
materialet som helhet. För Safeshell, som är ett organiskt material, uppmättes inga förhöjda halter av
något ämne vilket även det var förväntat då XRF inte registrerar organiska ämnen. Sammantaget kan
konstateras att XRF-mätningarna, trots vissa felkällor, kan bekräfta det som på förhand var förväntat
gällande innehållet av metaller i fyllnadsmaterialet. De halter som finns utöver de ovan nämnda bedöms
som för låga för att inte falla inom ramen för osäkerheter och fel.

6.3 Analys med GC-MS
Det huvudsakliga problemet vad gäller att simulera verkliga förhållanden med den första urlaknings-
metoden, där vatten används som lösningsmedel, utgörs av tidsbrist samt att typen av slitning från
ultraljudsbad inte har någon motsvarighet i naturen. För den andra metoden med heptan som lösnings-
medel utgörs samma problematik främst av att betingelserna är overkliga, då heptan inte förekommer
vid naturlig lakning från konstgräsplaner, där regnvatten är det enda lösningsmedlet. Att inga resultat
erhölls för någon av metoderna beror dock sannolikt på att lakningstiden behöver vara betydligt mycket
längre för att ämnen ska hinna diffundera ut i lösningsmedlet, oavsett lösningsmedel.

Ett argument för att innehåll i materialen urlakades, men att resultat uteblev på grund av brister i
metod eller utförande, är att ultraljudsbad tycktes få framförallt akrylbeläggningen på Envirofill att
släppa till viss del. Att inget innehåll detekterades trots detta, kan möjligtvis bero på att akrylbelägg-
ningen fastnade i det finmaskiga filtret som proverna filtrerades igenom innan analysen. Det observerades
att filtret blev grönaktigt vid filtrering, och kanske var det så att även andra organiska föreningar från
de andra proverna fastnade i filtret. Så ett scenario är att laktiden var tillräcklig men att filtret sållade
bort allt som kunde detekteras. Ett annat scenario är att laktiden var tillräcklig, men att filtret inte hade
någon påverkan, utan att bristen på detekterade ämnen är ett resultat i sig.

Om utgångspunkten är att resultatet är rättvisande, så skulle de testade materialen inte innehålla något
som kan detekteras av gaskromatografen, och vad gäller Envirofill och Safeshell är det trots allt väntade
resultat. Detta anses dock osannolikt då lakvattnet för EPDM, som fick agera referens och innehåller
flertalet dokumenterade föreningar från tidigare studier, inte heller kunde påvisas innehålla några orga-
niska föreningar.

Sammanfattat är troligtvis resultaten antingen felaktiga på grund av felkällor, eller irrelevanta på grund
3Predicted environmental concentration/Predicted no-effect concentration
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av en olämplig metodutformning som genererat resultat som inte är representativa. I sin helhet bedöms
därför hela metoden som olämplig med de resurser och den tid som fanns att tillgå, och resultaten
inkluderas ej i bedömningen.

6.4 Fyllnadsmaterialens miljöpåverkan
Vad gäller förlusterna av fyllnadsmaterial från planer är det svårt att dra någon generell slutsats, då
detta kan variera i hög grad mellan olika planer. En avgörande faktor är typen av dräneringssystem som
är uppbyggt kring planen, samt hur plogningsrutiner med mera ser ut. Med hjälp av siffror för årlig på-
fyllnad kan grova approximationer av hur lätt materialen migrerar göras. Här synes att påfyllnadsgraden
för de studerade materialen generellt ligger i storleksordningen 0.8-3 ton, undantaget Envirofill som bara
behöver en påfyllnad av ca 250 kg enligt leverantören US Greentech.
De tidigare studier som undersökt riskerna för utsläpp av metaller från fyllnadsmaterialen pekar på att
samtliga organiska fyllnadsmaterial, med undantag för Infillpro Geo, inte lakar ur nämnvärda mängder
metaller. Mätningar på lakvatten från Vallens IF där InfillPro Geo används har påvisat något förhöjda
halter av zink, bly och koppar, dock är osäkerheten i mätningarna stor då ett fåtal prover tagits under
en relativt kort tidsperiod sett till materialet livslängd. XRF-analysen bekräftar misstanken om EPDM
som fyllnadsmaterialet med högst innehåll av metaller. I tabell 5 ses en relativt hög halt zink för just
EPDM, en halt som bör justeras till upp emot 20 % på grund av felkällor under XRF-mätningarna.
Vad denna zinkhalt kan ha för påverkan på miljön har behandlats i ett tidigare stycke, och utsläpp från
metaller kan i dagsläget inte förväntas utgöra någon betydande miljöpåverkan från något av de i studien
medtagna fyllnadsmaterialen.

Vad gäller förekomsten av miljöfarliga organiska föreningar saknas data från två fyllnadsmaterial; Cor-
conut och SafeShell. Utstickaren i bedömningsunderlaget är Geofill, anledningen är relativt höga värden
av EOX. Geofill modell N, som är rekommenderad för bruk i svenskt klimat, innehåller en okänd halt
av ytbehandlat SBR. Eftersom tidigare forskning visat på SBR:s innehåll av PAH:er (Nilsson, 2008)
ses detta som den mest troliga anledningen till Geofills resultat. I undersökningen finns inget organiskt
material som visat på obefintliga halter av PAH:er, men likt resultatet för Geofill beror detta troligen
på inblandningen av gummigranulat. För att kunna dra slutsatser om miljöfarliga organiska föreningar i
de helt organiska materialen behövs extraktionstester genomföras. Riskerna med PAH:er ses som låga på
grund av tidigare laktester (Magnusson, S. 2017) men bör kunna kringgås fullständigt genom att undvika
användandet av gummimaterial, vilken kan ses mer som en positiv bieffekt av de minskade utsläppet av
mikroplaster.

Studeras risken för utsläpp av mikroplaster hos de olika fyllnadsmaterialen upptäcks relativt stora dif-
ferenser dem emellan. Betraktas materialens innehåll i form av plaster, kan det sedan kopplas ihop med
risken för spridning av mikroplasterna via antingen lakning eller förlust av hela granulatet. EPDM som är
ett gummigranulat medför som väntat betydande risk för utsläpp av mikroplaster, främst från förluster
via dränering och plogning. Effekterna av granulatet specifikt är inte undersökt men det kan antas ha
liknande påverkan på ekosystemet som andra mer studerade plaster som hamnar i naturen.

De enda fyllnadsmaterialen i undersökningen som inte ska innehålla någon form av plast är de orga-
niska produkterna Corkonut samt SafeShell, där det senare är det enda materialet som med säkerhet inte
behöver någon inblandning av gummigranulat och därmed blir ett helt plastfritt alternativ.

Sammanfattas de olika miljöriskerna kring fyllnadsmaterialen landar slutsatsen på att den otvivelaktigt
största miljöpåverkan från dessa granulat härstammar från den plast som materialen innehåller, eller som
krävs för att uppnå godtagbar spelstandard. Därav får det stor betydelse när en sammanvägd bedömning
av miljöriskerna för respektive material görs. Alla typer av gummigranulat - varav SBR, TPE, R-EPDM,
och EPDM är de som nämnts i detta arbete - antas således ha den största miljöpåverkan av befintliga
fyllnadsmaterial. Önskas ett fyllnadsmaterialen helt utan inblandning av gummi, så är SafeShell det enda
materialet som undersökts i denna studie som uppfyller det kravet. Envirofill bör dock inte uteslutas
helt då dess miljöpåverkan kan diskuteras, både p.g.a. dess troligtvis låga migrationsgrad, men även
materialets sammansättning, där den tunna akrylbeläggningen är det enda som potentiellt skulle kunna
vara en källa till spridning av sekundära mikroplaster.
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6.5 Ekonomiska aspekter med fyllnadsmaterial
I sammanställningen över de ekonomiska aspekterna i tabell 6 kan anläggningskostnaderna för varje un-
dersökt fyllnadsmaterial tydligt utläsas. EPDM har lägst kostnad, följt av det mer miljövänliga Geofill.
Att priserna varierar såpass mycket beror, förutom priset för materialet, även på mängd material som
krävs för att fylla en konstgräsplan samt kostnaderna för att frakta materialet till Sverige. Alla angivna
priser är inklusive frakt till Uppsala-/Stockholmsområdet. Fraktkostnaderna påverkar priserna för Envi-
rofill, Safeshell samt Geofill.

Envirofills höga kostnad beror, förutom på frakten, även på den stora mängden material som krävs
av detta material för att fylla en konstgräsplan. Här används inte kvartssand under fyllnadsmaterialet,
vilket leder till att mer Envirofill krävs. För Envirofill krävs ca. 280 ton medan för de andra materialen
krävs ca. 40-60 ton material plus kvartssand, men samtidigt kräver Envirofill inte påfyllnad lika ofta som
EPDM eller något av de organiska materialen. Det ska tilläggas att Envirofill har en garanterad livslängd
på 16 år, vilket motsvarar livslängden för två konstgräsplaner. Alltså kan Envirofill från en konstgräsplan
återanvändas till en ny konstgräsplan. Safeshell som är det andra materialet som fraktas från USA, har
också höga kostnader i jämförelse med EPDM och Geofill. Här tillkommer precis som för Envirofill en hög
fraktkostnad, och dessutom har Safeshell en relativt hög påfyllnadsgrad. För Geofill som finns i Europa
blir fraktkostnaderna betydligt lägre, priserna för material till en fullstor 11-mannaplan och leverans till
Uppsala, skulle bli 32 000 euro respektive 6000 euro (Ditzel, 2017). Precis som Safeshell kräver Geofill att
ett lager av kvartssand adderas. EPDM behöver inte fraktas i samma mån som ovan nämnda material,
vilket leder till en minskad kostnad för just frakt. Det krävs även för EPDM att kvartssand adderas till
konstgräsplanen.

Hur mycket kvartssand som krävs för de olika materialen varierar kraftigt. Det har tagits hänsyn till
detta vid beräknande av anläggningskostnad för materialen. Däremot har inga siffror på vilken mängd
kvartssand som krävs för påfyllnad varje år erhållits. Ett antagande att påfyllnadsgraden är densamma
för EPDM, Safeshell samt Geofill har således gjorts. Detta kan nämnas som en möjlig felkälla för kost-
naden för den årliga påfyllnaden. Vilket i sin tur kan komma att påverka resultatet för pay-off tid något.

Med hänsyn till de resultat som studien har genererat kan det konstateras att EPDM är det materi-
alet som är billigast att anlägga samt har lägst pay-off tid. Det materialet som är billigast efter EPDM
är Geofill, vilket delvis innehåller gummigranulat (SBR eller TPE). Målet med studien var att hitta ett
material att ersätta gummigranulat med. Då återstår Envirofill samt Safeshell. Safeshell har något lägre
pay-off tid, men inte lika lång beräknad hållbarhet, samt att Safeshell inte går att återanvända på en
konstgräsplan. Med hänsyn till målet för studien är Envirofill det material som blir minst kostsamt i
längden. Det sista alternativet som undersökts, Coverlawn, har en mycket hög anläggningskostnad samt
en dubbelt så hög underhållskostnad motsvarande konstgräset. Resultatet blir en pay-off tid på över 10
år, vilket endast är något under den beräknade livslängden och därför anses orimlig. Även då hybridgräs
anses som ett spännande alternativ är det för denna studien inte aktuellt, då kostnaden per speltimme
inte är motiverbar för breddfotboll.
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7 Slutsatser
Litteraturstudien som utförts pekar på att användandet av gummigranulat som fyllnadsmaterial i konst-
gräsplaner utgör en potentiell miljörisk och att det är önskvärt att ersätta. Utifrån tillgänglig information
är de material som uppfyller flest kravkriterier Geofill, SafeShell och Envirofill. Geofill och Envirofill är
mer fördelaktiga ur ett ekonomiskt perspektiv och sett till livslängd. Alla tre alternativ har dock en
rimlig återbetalningstid i förhållande till dess livslängd. SafeShell är det enda fyllnadsmaterial som kan
användas helt utan risk för utsläpp av mikroplaster, medan risken är relativt liten för Envirofill och desto
högre för Geofill. SafeShell är dock ett väldigt nytt och obeprövat material, medan Envirofill och Geofill
i högre grad är etablerade på marknaden. Med avseende på säsongslängd och speltimmar så är Envirofill
det bättre alternativet, men varken SafeShell eller Envirofill torde medföra någon nämnvärd förändring
på spelbarhet under året jämfört med en konventionell konstgräsplan.

Vid val av fyllnadsmaterial bör klimatet på platsen, samt syfte med anläggningen, tas hänsyn till. Reso-
nemang bör utgå ifrån hur stor del av året planen ska nyttjas för spel, samt om planen ska användas till
bredd- eller elitfotboll. Tyvärr har materialen InfillPro Geo och Corkonut blivit utelämnade ur diskus-
sionen på grund av otillräckligt underlag. Från den informationen som har gått att få kan de ändå anses
som möjliga lösningar till dagens gummigranulat. Avslutningsvis kan det konstateras att fyllnadsmate-
rialen Envirofill och SafeShell är de mest hållbara alternativen som undersökts i detta arbete. Både ur
ett miljö- och ekonomiskt perspektiv.
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9 Appendix

9.1 Matlabkod

1 %Tja ldatabehandl ing
2 load ( ’ matlab .mat ’ ) %Matdata dar uppenbart f e l a k t i g data ar bortp lockade (

mat s e r i e r 2009 som v i s a r pa temperaturer pa −100 c e l s i u s osv )
3 n=1;
4 i =1;
5 S = ze ro s ;
6 %Skapar en while−loop som tar medelvardet f o r va r j e dygn (1 matvarde/h) av

a l l a temperaturer vid ytan f ran 1998 t i l l 2016
7 whi le n<163633;
8 T =(A(n : n+23 ,5) ) ;
9 S( i ) = sum(T) /24 ;

10 i=i +1;
11 n = n + 24 ;
12 end
13 x = ( 1 : l ength (S) ) ;
14 T j a l l i n j e = ze ro s ( l ength (x ) ) ; %Skapar en ba s e l i n e f a r a t t t y d l i g a r e

v i s u a l i s e r a de varden som ar under 0 grader
15

16 subplot ( 3 , 1 , 1 ) %Plo t ta r a l l a temperaturer mot dagar
17 p lo t (x , S) ;
18 Ar = [ 1 9 9 8 : 1 : 2 0 1 6 ] ;
19 s e t ( gca , ’ Xtick ’ , 0 : 3 59 : 6 818 )
20 s e t ( gca , ’ X t i c k l abe l ’ , Ar)
21 s e t ( gca , ’ xl im ’ , [ 0 6818 ] )
22 x l ab e l ( ’ ar ’ ) ;
23 y l ab e l ( ’C ’ ) ;
24 t i t l e ( ’ Dagsmedelvarde av temperatur 1998−2016 ’ )
25 hold on
26

27 p lo t (x , T j a l l i n j e , ’ r ’ ) ; %Plo t ta r ba s e l i n en
28 B = S ;
29 B(B>0) = 0 ;
30

31 subplot ( 3 , 1 , 2 ) %Plo t ta r a l l a negat iva varden mot dagar
32 p lo t (x ,B) ;
33 s e t ( gca , ’ Xtick ’ , 0 : 3 59 : 6 818 )
34 s e t ( gca , ’ X t i c k l abe l ’ , Ar)
35 s e t ( gca , ’ xl im ’ , [ 0 6818 ] )
36 x l ab e l ( ’ ar ’ ) ;
37 y l ab e l ( ’C ’ ) ;
38 t i t l e ( ’ Dagsmedelvarde f a r temperaturen av v in t e rn ’ )
39

40 l = 1 ;
41 q=1;
42 Arsmedelvarden = ze ro s ;
43 whi le q<20
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44 O = (S (1 , l : l +358) ) ; %Plockar ut de 358 matvarden i tage t och p l a c e r a r i
O. Antar 358 dagar med matdata per ar f o r a t t summan av det t o t a l a
anta l madatan ska b l i 19 ar .

45 Tpos = O<=0; %Hit ta r po s i t i on e rna f o r de varden va r j e ar som ar
mindre e l l e r l i k a med 0

46 Tmin = O(Tpos ) ; %Place ra r a l l a temperaturer som ar mindre e l l e r l i k a
med 0 i en vektor Tmin

47 MedelT = mean(Tmin) ; %Tar medelvardet f o r temperaturerna
48

49 Arsmedelvarden (1 , q ) = MedelT ;
50 l = l + 358 ;
51 q=q+1;
52 end
53

54 Ar2 = [ 1 9 9 7 : 1 : 2 0 1 6 ] ; %
55 x2 = ( 1 : l ength ( Arsmedelvarden ) ) ;
56 subplot ( 3 , 1 , 3 )
57 p lo t ( x2 , Arsmedelvarden , ’ ∗ ’ )
58 s e t ( gca , ’ Xtick ’ , 0 : 1 : 1 9 )
59 s e t ( gca , ’ X t i c k l abe l ’ , Ar2 )
60 s e t ( gca , ’ xl im ’ , [ 1 2 0 ] )
61 x l ab e l ( ’ ar ’ )
62 y l ab e l ( ’C ’ ) ;
63

64 KL=(sum(B<0) ) /(19) %anta l dagar med t j a l e i s n i t t f ran 1998−2016
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9.2 Fullständig tabell över XRF-resultat

Tabell 7: Resultat från XRF-röntgen
Grundämne Volymprocent Grundämne Volymprocent Grundämne Volymprocent
MgO 1.4441 MgO 1.0885 MgO 1.6340
MgO Err 0.3785 MgO Err 0.2686 MgO Err 0.2921
Al2O3 0.7011 Al2O3 0.6329 Al2O3 0.6844
Al2O3 Err 0.0741 Al2O3 Err 0.0748 Al2O3 Err 0.0636
SiO2 1.8879 SiO2 51.0339 SiO2 0.2114
SiO2 Err 0.0696 SiO2 Err 0.2803 SiO2 Err 0.0338
P 0.0386 P <LOD P 0.0386
P Err 0.0076 P Err 0.0054 P Err 0.0054
S 2.2365 S 0.0966 S 0.0663
S Err 0.0189 S Err 0.0056 S Err 0.0051
Cl 0.5792 Cl 0.1585 Cl 0.0180
Cl Err 0.0137 Cl Err 0.0105 Cl Err 0.0103
K2O 0.0394 K2O 0.1264 K2O 0.8309
K2O Err 0.0040 K2O Err 0.0042 K2O Err 0.0084
Ca 4.2743 Ca 0.0848 Ca 0.1996
Ca Err 0.0130 Ca Err 0.0025 Ca Err 0.0043
Ti 0.0024 Ti 0.0443 Ti 0.0017
Ti Err 0.0022 Ti Err 0.0048 Ti Err 0.0016
V <LOD V <LOD V <LOD
V Err 0.0020 V Err 0.0022 V Err 0.0015
Cr <LOD Cr <LOD Cr <LOD
Cr Err 0.0012 Cr Err 0.0009 Cr Err 0.0009
Mn 0.0021 Mn 0.0016 Mn 0.0034
Mn Err 0.0010 Mn Err 0.0007 Mn Err 0.0008
Fe 0.0404 Fe 0.7032 Fe 0.0047
Fe Err 0.0018 Fe Err 0.0055 Fe Err 0.0009
Co 0.0165 Co <LOD Co <LOD
Co Err 0.0013 Co Err 0.0009 Co Err 0.0004
Ni <LOD Ni <LOD Ni <LOD
Ni Err 0.0008 Ni Err 0.0005 Ni Err 0.0003
Cu 0.0144 Cu 0.0084 Cu 0.0108
Cu Err 0.0011 Cu Err 0.0005 Cu Err 0.0008
Zn 10.0225 Zn 0.0017 Zn 0.0035
Zn Err 0.0189 Zn Err 0.0003 Zn Err 0.0008
Ga 0.0146 Ga <LOD Ga <LOD
Ga Err 0.0006 Ga Err 0.0002 Ga Err 0.0002
As <LOD As <LOD As <LOD
As Err 0.0005 As Err 0.0002 As Err 0.0003
Se <LOD Se <LOD Se <LOD
Se Err 0.0001 Se Err 0.0001 Se Err 0.0001
Rb <LOD Rb 0.0002 Rb <LOD
Rb Err 0.0001 Rb Err 0.0001 Rb Err 0.0000
Sr 0.0035 Sr 0.0013 Sr 0.0020
Sr Err 0.0002 Sr Err 0.0001 Sr Err 0.0002
Y <LOD Y 0.0008 Y <LOD
Y Err 0.0004 Y Err 0.0002 Y Err 0.0006
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Grundämne Volymprocent Grundämne Volymprocent Grundämne Volymprocent
Zr <LOD Zr 0.0145 Zr <LOD
Zr Err 0.0008 Zr Err 0.0006 Zr Err 0.0011
Nb <LOD Nb <LOD Nb <LOD
Nb Err 0.0008 Nb Err 0.0004 Nb Err 0.0013
Mo <LOD Mo <LOD Mo <LOD
Mo Err 0.0012 Mo Err 0.0010 Mo Err 0.0018
Rh <LOD Rh <LOD Rh <LOD
Rh Err 0.0005 Rh Err 0.0006 Rh Err 0.0007
Pd 0.0029 - - Pd 0.0018
Pd Err 0.0006 - - Pd Err 0.0009
Ag <LOD Ag <LOD Ag <LOD
Ag Err 0.0017 Ag Err 0.0016 Ag Err 0.0025
Cd <LOD Cd <LOD Cd <LOD
Cd Err 0.0007 Cd Err 0.0007 Cd Err 0.0010
Sn 0.0717 Sn 0.0184 Sn 0.1271
Sn Err 0.0092 Sn Err 0.0081 Sn Err 0.0120
Sb <LOD Sb <LOD Sb <LOD
Sb Err 0.0021 Sb Err 0.0021 Sb Err 0.0029
Te <LOD Te 0.0001 Te <LOD
Te Err 0.0001 Te Err 0.0001 Te Err 0.0001
Ba <LOD Ba <LOD Ba <LOD
Ba Err 0.0065 Ba Err 0.0067 Ba Err 0.0085
La <LOD La <LOD La <LOD
La Err 0.0102 La Err 0.0118 La Err 0.0138
Ce <LOD Ce <LOD Ce <LOD
Ce Err 0.0086 Ce Err 0.0097 Ce Err 0.0114
Hf <LOD Hf <LOD Hf <LOD
Hf Err 0.0020 Hf Err 0.0006 Hf Err 0.0014
Ta <LOD Ta <LOD Ta <LOD
Ta Err 0.0166 Ta Err 0.0029 Ta Err 0.0072
W <LOD W <LOD W <LOD
W Err 0.0167 W Err 0.0022 W Err 0.0056
Pt <LOD Pt <LOD Pt <LOD
Pt Err 0.0009 Pt Err 0.0006 Pt Err 0.0007
Au <LOD Au 0.0012 Au 0.0013
Au Err 0.0003 Au Err 0.0003 Au Err 0.0003
Hg <LOD Hg 0.0028 Hg 0.0043
Hg Err 0.0015 Hg Err 0.0012 Hg Err 0.0013
Tl <LOD Tl <LOD Tl <LOD
Tl Err 0.0011 Tl Err 0.0008 Tl Err 0.0016
Pb 0.0010 Pb <LOD Pb 0.0012
Pb Err 0.0006 Pb Err 0.0003 Pb Err 0.0005
Bi 0.0078 Bi <LOD Bi <LOD
Bi Err 0.0005 Bi Err 0.0002 Bi Err 0.0001
Th 0.0034 Th 0.0004 Th <LOD
Th Err 0.0008 Th Err 0.0003 Th Err 0.0004
U 0.0190 U <LOD U <LOD
U Err 0.0100 U Err 0.0080 U Err 0.0158
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Självständigt arbete i miljö- och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 
A-rapport 

Dokumentkod 
W-17-58/A-1 

Datum 
2017-03-28 

Ersätter 

 Författare 
Oscar Lidbeck 

Handledare 
Erik Sahlée 

Rapportnamn 
Planering av Mötesstruktur 

 
Frågeställningar för mötesstruktur: 
Typsnitt att skriva rapporter i? 
Planering av projekt, allmänna regler tas fram utifrån frågeställningar om mötesstruktur:  
Vart ska vi jobba?  
När ska vi jobba?  Vilka tider? När ska vi ha möten? Hur ska vi ha möten? 
Vilket program ska vi skriva i?  
När måste folk vara lediga? 
 
Alla är rörande överens om att Times New Roman storlek 12 är ett önskvärt typsnitt. 
 
Vi tycker all att det vore skönt att variera platser att arbeta på, för att öka inspirationen och 
motivationen. Vi tänker oss att Geocentrum är våran bas, det är även fördelaktigt då våran handledare 
sitter på Geo. På måndagar och torsdagar är Ångströmlaboratoriet fördelaktigt då Amanda har möten 
där dessa dagar. Andra platser vi kan tänka oss att sitta och arbeta på är bland annat Blåsenhus, 
Carolina Rediviva och Evolutionsbiologiska mm. Då arbetsplatsen variera, försöker vi boka grupprum 
så vi alltid har en plats, och vi försöker att sitta gemensamt så långt det är möjligt. Under forsfestivalen 
planerar vi att sitta enbart på Ångström, då flera personer i våran grupp har åtaganden där den veckan.  
 
Vi tänker att försöka jobba ungefär mellan 9-16 under vardagar, möjligheter till flex ska självklart 
finnas. Men vi anser att 9 är en bra tid så man kommer igång bra innan lunch. Om föreläsningar skulle 
ta upp delar av dagen kan tiderna komma att justeras efter behov. En gemensam kalender i Google 
Calender görs där alla medlemmarna får skriva i de tider där ledighet behövs. Där planeras även 
allmänna deadlines läggas in.  
 
Möten planeras att ha varje måndag klockan 9, för att sammanställa veckovis hur vi arbetat. Fredag är 
vår officiella ”deadline-day” för de delrapporter som vi planerat bör vara klara just den veckan. En 
sekreterare utses varje måndag, dennes har uppgift att leda mötet framåt samt anteckna de tankar som 
uppkommer. Vi tänker oss ha med följande punkter på varje måndagsmöte med: 
- Må-runda, allmänna tankar om hur det känns, feedback (positivt och negativ). 
- Lägesuppdatering, alltså en ”recap” över arbetet. Även bra att kontrollera så allt i logg- och 
ärendemallen är ifyllt.  
- Resterande enligt projektgruppsmötesmall.  
 
Då vi är 6 personer i gruppen har alla olika åtaganden som kräver viss ledighet. Ansvar under frihet är 
ett motto i vår grupp. De dagar vi behöver vara lediga, en eftermiddag eller en dag, ansvarar varje 
person för att dessa förs in i kalendern som skapats. Det finns ledigheter som påverkar alla, som 
påsken, där vi planerat in gemensam ledighet 13-17 april.  
 
Den som skriver en rapport har ansvar för att detta förs in korrekt i den gemensamma loggmallen. 
 
Facebook är vår huvudsakliga kommunikationskanal.   
Viktigt att vi peppar varandra, så alla känner sig delaktiga och viktiga i arbetet! 



 
 

Självständigt arbete i miljö- och 
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Dokumenttyp 
 

Dokumentkod 
W-17-58/A2 

Datum 
170329 

Ersätter 

 Författare 
Amanda Andersson 

Handledare 
Erik Sahlée 

Rapportnamn 
Uppstartsmöte med Erik 

 
Ställa frågor kring layout/administration (latex vs word), vad är smidigt, hur ska det se ut?  
Ni ska ha interna dokument som ni för på era möten. Ni ska veta vad ni har bestämt i gruppen, 
vad ni har sagt, det ska inte bli några tveksamheter. Den vetenskapliga slutrapporten är bra om 
den är samma. Men allt det andra - lägg bara in det som pdf:er i bilaga. Gör inget om det inte 
är likadant. Ni behöver inte vara jättenitiska med rapporterna, men kursledarna vill kunna 
följa er. 
 
Har du haft/kan ha kontakt med beställaren?  
Nej, det är er uppgift. Min roll är att bolla idéer och guida er. Kan hjälpa till att avgränsa 
arbetet. Bra om ni utser en kontaktperson i gruppen.  
 
Vad ska vi börja med?  
Varför vill man ha konstgräsplaner? Finns det något helt annat material, t ex hybridgräs? 
Börja från grunden. Kolla på kostnadsskillnader. Finns det LCA:er gjorda på konstgräs? Det 
kanske inte alls är billigt över en lång period, kanske slits fortare. Säsongen blir också längre 
med konstgräs än vanligt, det är ju en fördel. Det blir till att kolla befintliga studier. Börja hör 
med Emma Ytterström på STUNS. 
 
Tillgång till tidigare kandarbete i ämnet?  
Borde finnas i DiVa. Kan fråga Louise Lifvenborg som var författaren. Får ni inte tag på det 
så fråga mig. Var väldigt materialfokuserat. Låter relevant för oss att läsa.  
 
Vad är din roll?  
Jag kommer ge återkoppling på G-rapporterna. Försöka guida er i ert arbete, om ni märker att 
ni inte kommer någon vart eller är helt villrådiga. Kan styra in er på rätt spår. Övergripande 
roll. Stämmer av så att vi håller vår tidsplan. Slutrapport och litteraturstudie ger jag 
återkoppling på och bollar innan ni lämnar in slutgiltigt. Bolla idéer och komma med input. 
 
Hur ska vår kommunikation se ut?  
Vad ni tycker. Det finns vissa fasta grejer som jag ska ge återkoppling på, t ex 
litteraturstudien. Ni kan avgöra, ta kontakt med mig när ni vill ha ett avstämningsmöte. Mejlar 
Erik när det behövs. Kan börja med en gång i veckan, kan skala ner till varannan vecka om 
det blir för ofta. Bokar in ett möte med dig när vi har  
 
Vad ska projektplanen innehålla? 
Tidsplan, mål och syfte bör framgå, undersökningen, vad vill ni uppnå och hur ni ska nå dit. 
Hur ska kontakten se ut mellan oss och handledare? Definiera olika roller i projektet om ni 



vill. Behöver inte sätta namn utan bara roller.  
 
Vad vill de ha? 
Farligt? Ersättningsmaterial? Gummigranulaten? → Kolla i projektbeskrivningen. 
 
Preliminär projektplan till på fredag. Om Erik hinner kan han kolla lite på vår projektplan på 
fredag. En person kan sammanfatta litteraturstudien men alla hjälps åt. “Artificial turf” heter 
det på engelska. Ni kommer in mitt i pågående forskningsarbete, finns inte så mycket svar. Vi 
presenterar och sedan blir det diskussion av vår projektplan. Tips: utnyttja att ni är 6 st, ni 
behöver inte göra samma sak utan blir mer effektivt om ni delar upp det. Brainstorma och 
hitta olika trådar som ni sedan delar upp.  
 
Nästa möte: kl 10 på fredag på Geocentrum.  
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 Författare 

Axel Lavenius 

Handledare 

Erik Sahlée 
Rapportnamn 

Möte två med Erik 

 

Avstämning av projektplanen  

Under förra mötet lades förslaget att frågeställning, syfte och mål skulle formuleras till detta 

möte och att vi då skulle stämma av det med Erik så att vi får en bra punkt att inleda själva 

litteraturstudien från.  

 

Erik ansåg att frågeställningen var lite för ospecifik och att det vore att föredra att dela upp 

den i delfrågeställningar. Den delades således upp i tre frågeställningar vilket alla var överens 

om var bättre. Han ansåg att målformuleringen var i linje med projektet, även om det är bra att 

kolla av med kontaktpersonen för arbetsgivaren också. Om något kunde han tycka att syftet 

var lite upprepande av de andra två, men att det beror lite på vilken typ av rapport man har 

och att vi kan låta den stå kvar tills vidare. I samband med det föreslog han att vi ska ha 

kontinuerlig kontakt med företaget, och att det även är bra att försöka få till andra former av 

undersökningar efter litteraturstudierna är klara; t.ex. besöka företaget, prata med insatta 

personer, och besöka konstgräsplaner. I övrigt så konstaterades att vi förmodligen kommer få 

en del svar från mötet med kontaktpersonen på Stuns senare samma dag, och att det vore bra 

att formulera frågor till dess och inte spika alltför mycket saker som kan komma att ändras 

efter det mötet. Slutligen bokades nästa möte med Erik in så att vi kan stämma av och hålla 

honom uppdaterad efter så snart som möjligt efter detta möte samt efter 

projektplansredovisningen på måndagen.  

 

Nästa möte: Kl 9:30-10 onsdagen den 5/4    
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 Författare 
Johanna Burström 

Handledare 
Erik Sahlée 

Rapportnamn 
Möte med Emma Ytterström 

 
Möte med kontaktperson på STUNS, Emma Ytterström. Närvarande var Gustaf Dahlstrand, Axel            
Lavenius, Wiktor Trojanowski och Johanna Burström. 
 
Förutom att göra en litteraturstudie som täcker bakgrundsfakta, och motivering till varför granulaten             
måste ersättas diskuterades målet med projektet där vi kom fram till följande: 

● Få bort gummigranulatet och samtidigt behålla samma prestanda. 
● Genomförbar och ekonomisk lösning 
● Miljöaspekter 

 
Lösningen sade vi skulle vara väl förankrad i Sportfastigheter AB och skulle ses som en lösning i                 
Uppsala och inte nödvändigtvis resten av Sverige.  
 
Emma skulle ta kontakt med Sportfastigheter AB (Viktoria) och få till ett möte oss emellan i följande                 
vecka. Det bestämdes också att gruppen skulle besöka någon av Sportfastigheters konstgräsplaner,            
exempelvis de i Ekeby. Detta för att kunna studera granulaten på närmre håll.  
 
Det bestämdes också att gruppen skulle ta reda på Svenska Fotbollsförbundets krav på             
konstgräsplaner, och ta kontakt emd diverse kunniga inom området som kommit fram under             
litteraturstudien.  
 



 
 

Självständigt arbete i miljö- och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 
A-rapport 

Dokumentkod 
W1758/A5 

Datum 
2017-04-03 

Ersätter 

 Författare 
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Möte angående projektplan 

 
Möte med Cecilia och Robert angående projektplanen. Projektplanen fick en del kritik i upplägg, den 
ansågs vara luddig. Framför allt tyckte både Cecilia och Robert att arbetet behöver en tydlig metod, 
med mer ingenjörsmässigt tänkande och en teknisk fördjupning. Då de och Emma på Stuns kräver 
olika saker av arbetet behöver en tydlig bakgrund göras samtidigt som ett arbete med att undersöka 
nya fyllningsmaterial.  
 
Robert anser att det är väldigt viktigt att ta reda på storleken av mikroplasterna, finns det små partiklar 
i luften runt konstgräsplaner, hur mikroplasterna bryts ner osv. Han anser även att mer tekniska 
specifikationer av granulaten bör undersökas. Samt att vetenskapliga tester görs, för att få en rapport 
som är mer än enbart en litteraturstudie.  
 
Cecilia anser att en väldigt tydlig bakgrund är vital, så att personer som inte är insatta i ämnet förstår 
problemen, vad som orsakar dessa samt. Hon tycker även att regelverket för konstgräs kanske 
motsätter sig den allmännyttiga verkan.  
 
Både Cecilia och Robert tog upp hälsoriskerna, detta är en avgränsning som vår grupp valt att inte ha 
med.  
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Handledare 

Erik Sahlée 
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Möte med Erik Sahlée  

 

Sammanfattning 
Möte med handledare Erik Sahlée.  

 

Vi gav Erik info om hur mötet med Stuns gick och att vi nu är mer på det klara vad vi ska 

göra.  

Då vi fick en del kritik på vår projektplan p.g.a. saknad teknisk fördjupning lyftes frågan om 

hur vi skulle kunna åstadkomma en sådan. Gruppen känner sig osäker på vad Roger och 

Cecilia verkligen menade. 

Erik menar att vi borde lyfta fram det ingenjörsmässiga i det vi gör. Kolla på t.ex.  

spridningsvägar för gummigranulatet, kostnader för hur man konstruerar planen, räkna på 

uppvärmning av konstgräsplan med granulat VS annat material etc..   

Alla är överens om att den tekniska fördjupningen bör ha koppling till vårt arbete och våra 

mål med projektet i övrigt. 

Amanda lyfter frågan om jämförelse av egenskaper hos olika fyllnadsmaterial kan räknas som 

teknisk fördjupning vilket enligt Erik skulle kunna vara ett alternativ.  

Räkna på påfyllnadsgrad eller kolla på UV-beständighet och vattenegenskaper hos olika 

fyllnadsmaterial kan också vara en rimlig fördjupning.  

Erik tycker att vi bör ta kontakt med SPA och FIFA så snabbt som möjligt för att undersöka 

möjligheten att testa material. Han säger samtidig att den eventuella kostnad som det 

eventuellt skulle innebära är något som institutionen kanske kan stå för.  

 

Vi delgav även de alternativa material som vi hittills kommit fram till som potentiella 

ersättare till gummigranulat.  

Erik tycker att vi ska summera de material vi kommer fram till och sätta oss in i de vi tycker 

är mest intressanta. Även att vi bör kolla på redan befintliga material som testats.   

Vi avslutade mötet med att berätta lite för Erik om vad vi arbetar med i litteraturstudierna.  

 

 

 

Nästa möte: KL 15:00-15:30 tisdagen den 11/4    

 



 
 

Självständigt arbete i miljö- och 
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Dokumenttyp 
A 
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Ersätter 

 Författare 
Amanda Andersson 

Handledare 
Erik Sahlée 

Rapportnamn 
Möte med Sportfastigheter 

 
Sammanfattning 
Mötet med en förvaltare från Sportfastigheter AB, Victoria, och projektledaren Emma från 
Stuns Energi gav en tydligare bild av vad det är beställaren önskar av projektet och vad de har 
för förutsättningar. Victoria ska återkomma med lite ekonomiuppgifter på befintliga 
konstgräsplaner och ett möte med en vaktmästare, Per Eriksson, ska bokas in via Emma. Till 
honom ska vi sammanställa mer praktiska frågor om skötsel av konstgräsplaner. Vi 
uppdaterade också om läget just nu och vad vi kommer att göra framöver. Emma bad om en 
uppdatering och någon slags plan för de kommande veckorna från oss, detta ska skickas till 
henne senast den 12e april.  
 
  



Vad är det som driver er att vilja byta ut gummigranulat? 
 
Framförallt miljöpåverkan, de negativa effekterna. Finns mål i kommunen om att man vill 
minska mängden plaster. Tydligt uttalat nu och kommer bli ännu tydligare längre fram. Pratar 
mycket om att minska andelen plast och öka andelen trä i t ex byggnation. Inget specifikt om 
konstgräsplaner, har inte fått i uppdrag att titta på det men alla vet om problemet. Uppsala 
Vatten tittar också på detta för att räkna på hur mycket som faktiskt hamnar i avloppet. Det är 
ändå bara en del, en annan del kommer ju i marken och hur påverkar det människor 
egentligen? Finns mycket osäkerhet kring det. Ska man investera i att göra om en 
konstgräsplan kanske man inte vill investera i något som är så osäkert som gummigranulat. 
När vi kollade på planen så sa Janne att det optimala är att bara ta bort gummigranulat och ta 
fram ett nytt där det inte finns någon tvekan. Med alla material finns det ju för- och nackdelar. 
Men ni är ju experter på det där … Någonstans gäller det väl att hitta en balans mellan att 
spåna hejvilt och att de som ett kommunalt bolag ska hushålla med skattebetalarnas pengar 
och ha ett bra underlag och investera i något som kommer att fungera på lång sikt. Balans 
mellan att tänja på gränserna men samtidigt känna att detta är en vedertagen metod. Vi vill 
upplevas mer framåt än vad man historiskt sett kanske har gjort inom kommunen. Välja 
hållbara material som håller länge, men som fortfarande är snygga och känns fräscha. Den 
balansen vill vi gärna att ni tänker på. Börja brett, förankra hos Sportfastigheter. Bättre att det 
är Sportfastigheter som avgränsar medan vi går in brett. De bestämmer vad som är relevant. 
Det vore jättekul med något som inte bara är ett idéprojekt utan att det faktiskt går att 
genomföra något. Vi har kollat på hur man skulle kunna testa eventuella material för det 
känns viktigt att kunna hitta något som ändå är bra på andra sätt än bara för miljön. Ja, det är 
ju ändå vårt uppdrag att hitta något som går att spela på. Får gärna titta på skötsel, åldrande 
etc. 
 
Kan de tänka sig helt alternativa lösningar till konstgräs, typ hybrid eller är bara nytt 
granulat aktuellt? 
(Hybrid har mindre speltimmar, och vintern kan bli snärjigt pga dålig rottillväxt. Kan 
installeras på befintliga gräsplaner.) 
 
Vi är öppna för allt i det här skedet. Kork är ju något man har pratat mycket om. I Borås ska 
man ta bort det. Blåser bort för att det är så torrt och lätt, smulas sönder och blir lerigt. Väldigt 
på tapeten. Intressant att veta också varför ni väljer bort material. Men testa gärna alla i ett 
tidigt skede. Skaderisken är också en intressant aspekt att ta hänsyn till. FIFA kollar på 
friktion mellan planer och hud för att se till skaderisk. Vi har tittat på mattor som inte har en 
ifyllnad alls och på hybridgräs. Lite otestat, vet inte hur det fungerar i olika klimat. Handlar 
främst om att planen armeras med plast, slits inte lika mycket men är mer årstidsbegränsat. I 
Skåne kan man spela in i december. Blir hårdare på vintern. Men man kan inte spela för 
mycket för långt in på säsongen för då slits det för mycket. Samma typ av underhåll och 
skötsel som en vanlig gräsplan. Men man kan spela fler timmar eftersom att det inte slits lika 
mycket. 
 
Hur underhåller ni era planer idag? Vad kostar det per plan och år? 
 
Är planerna stängda för spel utför man inget underhåll. Vid plogning är det större risk för 
tjälning. Ni kanske egentligen borde träffa en vaktmästare ute på plats? T ex någon som håller 
på där vid Anders Diös-planen för där finns det både inne och ute. Pelle heter han, han kan vi 
bli ihopmatchade med. Per Eriksson heter han. 



 
Hur mycket granulat tillsätter ni per plan varje år? Vilka granulat används på era 
planer? 
 
Nej, men man fyller ju på när man lägger planerna och sen fyller man ju på. När man går vid 
planerna ser man ju att det är mycket som åker ut. Det kan ni också fråga Pelle. Visst granulat 
kan man sopa tillbaka och återanvända. Men är det t ex grus i så kan de inte lägga tillbaka det. 
Det är nog ganska mycket som läggs på, det är ju alldeles svart i snövallarna när man har 
plogat planerna. De har någon typ av sil som de använder för att försöka återanvända. Vore ju 
smidigt med ett material som inte rör på sig så mycket så man slipper fylla på. Det är främst 
EPDM som används idag, inte SBR. 
 
 
Vad kostar era konstgräsplaner i dagsläget i underhåll och byggnation? Vi vill ha 
uppgifter på 11-mannaplan. 
 
Ska kolla på det! 
 
Använder ni stötdämpande mattor, typ sviktpads? 
 
Ingen aning, men jag kan kolla upp! Emma har aldrig hört att det finns, men värt att 
dubbelkolla. Sviktpad gör att man kan ha ett tunnare skikt med granulat, mest bara för att 
hålla kvar mattan. Känn er fria att bredda lite och titta på själva uppbyggnaden kring planen. 
Allt tillsammans gör ju den totala slutprodukten. 
 
Har de något avtal med leverantörer för konstgräsplanslösningar? 
 
Vilka kvalitetskrav för planen har ni ( ex FIFA QUALITY PRO?)? Är det både bredd- 
och elitfotboll? 
 
Olika på olika anläggningar vilka lag som spelar. Förbunden kan också ha olika krav, om det 
är allsvenskt spel eller juniorer. Vanligast idag är breddfotboll med lägre krav. Så kanske att 
man kan börja där men lägga in en notis om att det inte kan gälla för allvenskt spel. Då kan 
det ju fortfarande användas på majoriteten av planerna. Då kan man ju modifiera det sen för 
att använda på elitnivå. Mest påverkan kan vi ju göra om vi hittar en lösning som fungerar för 
majoriteten av planerna, som ju är för breddfotboll. 
 
Hur är era planer uppbyggda? Dränering osv. Vi har avgränsat oss för klimatet i 
Uppsala, brukar ni ha några problem här? 
 
Har de uppvärmning i sina planer nu? Eller planerar de installera det i sina nya planer? 
För det ger ju en betydligt säkrare och längre säsong. 
 
Vi har en, den vid Anders Diös. Lötens sportfält. Det är inte bra att spela på konstgräsplaner 
när det är tjäle pga slits och hög skaderisk. Blir för hårt. Där vi har uppvärmt vill vi ju att det 
ska spelas året om och det kommer bli ännu högre tryck på det med Sirius i Allsvenskan – 
kräver mycket speltimmar. Damlaget går också bra och man vill ju satsa på junioridrotten. 
Men lägg inte som ett krav att det ska vara uppvärmt för majoriteten av planerna idag är inte 



uppvärmda! Utgå från att det bara ska användas på sommarhalvåret. Är det ett krav på 
materialet att det måste vara uppvärmt så är det en deal breaker. 
 
Hur tänker ni kring ekonomi? Ska vi göra kostnadsexempel? (Isf kan vi göra det på en 
11-mannaplan.) 
 
Jätteviktigt att man har alla aspekterna. Hur fungerar det att spela på, hur är kvalitén, vad 
finns det för miljöpåverkan. Om man tittar på ekonomin så gärna skötseltimmar för personal, 
extramaterial som man köper in. Titta på hela planens livslängd och all förvaltning, inte bara 
anläggningen. Totalekonomi är jätteviktigt. Vi får gärna lite uppgifter från er på siffror kring 
ekonomi på en av era 11-mannaplaner. Emma undrar vad som är en rimlig pay off-tid. 
Victoria kan kolla på vad det ligger på idag. Får man en sådan tid på 5-10 år kan det vara okej 
om det är stora miljöfördelar eller om skötseltiden är mycket mindre. Är det typ 30 år kanske 
det är för mycket! Som det ser ut idag så hyr vi ut planerna till Uppsala kommun som sköter 
verksamhetsdriften på dem. Sedan hyr de ut planerna till klubbarna. Det är där subventionerna 
ligger, sponsras av kommunen. Vi tar ut en kostnadsbaserad hyra av planerna, det är inte en 
marknadshyra. Det kan ju också spela roll. Det är ingen bra ekonomi att driva en 
fotbollsanläggning, det är inte därför man gör det. Det är hälsoeffekterna och allmännyttan 
man vill åt. 
 

● Tips är att be säljare om referenser, typ har det lagts någonstans och kan vi få 
prata med dem? /Emma  

● Ni får jättegärna skicka ert material till mig också! Är inte så insatt i just 
konstgräs. /Victoria. Kanske slutrapporten? Många är intresserade! 

● Kolla på en plan som inte är uppvärmd men som är mer typiskt tillsammans med 
Pelle.  

● Vi kan kolla om det finns någon spillbit som ni kan låna. /Victoria  
● Sammanfatta vilka frågor ni vill ställa till Pelle och skicka till Emma så skickar hon 

det till honom, så är han lite förberedd! 
● Skicka vad vi vill göra nu och vad vi ska göra kommande två veckor till Emma 

senast den 12e april. Såhär vill vi lägga upp det. Jobba i små steg hela tiden, ser 
vilka nya problem som uppstår och utgå därifrån.  

● Bra att ta fram en metod och få in den tekniska aspekten också, 
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Ersätter 

 Författare 
Oscar Lidbeck 

Handledare 
Erik Sahlée 

Rapportnamn 
Avstämnings- och framåtblickande möte med Erik 

 
Vi började med att diskutera de synpunkter Erik hade på våran litteraturstudie. Han framhöll att vi 
hade lyckats beskriva viktiga och relevanta fakta i ett brett spektrum. Han tyckte att vårt sätt att 
referera var lite otydligt, vi blandade olika former av Harvard. Han förtydligade även lite funderingar 
som vi i gruppen haft över just referenserna.  
 
I vår litteraturstudie fanns en jämförelse över tjälens utbredning under vintern. Erik tyckte att det var 
intressant och föreslog att vi skulle göra en kort studie över tjälens utbredning i Uppsala över en 
flerårsperiod. Han gav oss kontaktuppgifter till Hans Bergström som sitter på dessa mätningarna. 
 
Han tyckte det var viktigt och bra att vi skickat förfrågningar om granulat-prover till företag som 
tillverkar dessa. Han har förut förespråkat att vi borde ta kontakt med olika testinstitut vilket vi nu har 
gjort.  
 
Unisport har erbjudit oss att eventuellt få utvärdera deras nya material. Det konstaterades som spännande 
så länge vi inte säljer oss till något företag. Alltså att bara för vi får analysera deras material så kommer 
självklart en objektiv bedömning göras, i jämförelse med andra material. 
 
På ett tidigare möte nämnde Erik att bidrag från institutionen kan erhållas om det är för ett viktigt syfte, 
exempelvis vid inlämning av material för analys på statens provningsanstalt. För att vi skulle kunna gå 
vidare med förfrågningar till testinstitutioner ansåg vi att vi behövde en ungefärlig siffra på bidrag man 
kan erhålla. Ett par tusen var enligt Erik rimlig om analysen var viktig för projektet. 
 
Vi kom överens om ett nytt möte efter påsken och omtentaveckan då vi inte kommer att arbetas speciellt 
mycket under dessa veckorna. 
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A 
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Ersätter 

 Författare 
Johanna Burström och Wiktor Trojanowski 

Handledare 
Erik Sahlée 

Rapportnamn 
Mittredovisning 

 
Sammanfattning 
 
I denna rapport redovisas det arbete som hittills gjorts samt det som kommer att göras i 
projektet med konstgräsplaner och möjliga alternativa fyllmaterial. Sammanfattningsvis har 
målet med projektet omformulerats och i linje med det har en omfattande litteraturstudie 
genomförts. Med grund i detta har en metod för att jämföra olika fyllmaterial formats med 10 
olika kriterier som baserats på miljöpåverkan, ekonomisk hållbarharbet och krav för 
spelbarhet. Information som göra denna jämförelse möjlig har börjat samlas in, bl.a. genom 
kontakt med leverantörer, referenser och olika testinstitut. En slutrapport har också börjat ta 
form med bakgrundsfakta och metod. Denna kommer även att innehålla ovan nämnda 
jämförelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Det vi har gjort:  
 
Vi reviderade projektplanen och kom fram till följande: 
Vårt mål som diskuterats fram i samråd med Sportfastigheter AB och vår handledare på Stuns 
är att hitta det bästa alternativet till fyllmaterial på konstgräsplaner enligt: 

1. Mindre miljöpåverkan än gummigranulat (med hänsyn till toxicitet och spridning av 
mikroplaster). 

2. Ekonomisk genomförbarhet och tillgänglighet på marknaden 
3. Tillräckligt bra spelbarhet för breddfotboll och ingen speltid på vintern (d.v.s. ingen 

uppvärmning). 
 
 
Litteraturstudien 
 
Vilka delar valde vi att ha med?  
 

- Uppbyggnad & underhåll & historia  
- Kostnader för konstgräs  

 
- Spridning/läckage av gummigranulat  
- Mikroplaster, hur de påverkar miljön  
- Toxiska ämnen/miljöfaror med gummigranulat 

 
- Spelbarhet & FIFA  

 
- Alternativa material  

 
 
 
Hur har vi gått vidare med projektet?  
 
Utveckling av en konkret jämförelsemetod och informationsinhämtning  
 
Metod 
 
För att kunna på ett vetenskapligt sätt jämföra de alternativ som vi har upptäckt på marknaden 
genom litteraturstudien kände vi att ett jämförelseunderlag var nödvändigt.  
 
Sammanfattat:  
 
Utifrån målen för materialet vi ska välja (Miljö, ekonomi, spelbarhet) har vi utvecklat till 10 
separata kriterier som definieras och motiverats (Visa vid intresse).  
 
Vi har valt ut sex materialtyper/produkter för vidare undersökning och motiverat dessa val.  
(kvarts, valnöt, kokos, kokos/kork, kokos/kork/TPE, EPDM ) Vi kommer även att undersöka 
hybridgräs, detta kommer dock inte att testas. 
 
Tanken är att resultatet i slutrapporten ska visa hur materialen valda för undersökning 
uppfyller dessa kriterier, slutligen sammanfattas detta på ett översiktligt sätt i tabellform. 



 
Medvetet avgränsat från metoden är livscykelanalys, detta är väldigt arbetskrävande.  
 
 
 
Informationsinhämtning: 

- Tagit kontakt med 5 leverantörer för olika fyllmaterial; kvarts, valnöt, kokos, 
blandning av kokos och kork, blandning av kokos, kork och TPE (gummi). 

- Fått två material; kvarts och valnöt. 
- Tagit kontakt med SPA, Kemikalieinspektionen och Institutionen för Analytisk Kemi 

på UU för olika slags tester på fyllmaterialen, bl.a. PAH:er, ftalater, organiska 
föreningar och tungmetaller. 

- Påbörjat sammanställningar av materialegenskaper för de olika materialen, detta 
kommer vi inte att testa själva.  

- Börjat ta kontakt med referenser för de olika materialen. Exempelvis IFK Norrköping, 
Tele2 Arena och Vallens IF.  

- Underhållsrutiner och ekonomisk info ska vi få via vaktmästare på sportfastigheter 
som vi har kontaktat.  

 
- Utöver detta har vi information om tjäle i Uppsala från 1998-2016 som behandlas i 

MATLAB för att göras överskådlig. Detta för att kartlägga markegenskaperna i 
Uppsala eftersom detta kan påverka säsongslängden och val av material.  

 
Slutrapport 

- Börjat sammanställa bakgrundsfaktan och titta på vilken information som behöver 
kompletteras.  

- Börjat gå igenom alla källor. 
- Metoden är påbörjad (jämförelseunderlag), kommer kompletteras med specifik 

analysmetod för t.ex laktester - AAS och HPLC.  
 
 
Reservplan 

- Om vi inte får alla material:  
Testa de material vi har och med grund i det ändå göra sammanställning av samtliga bestämda 
material, samt göra rekommendationer för vidare testningar. 

- Om vi inte får testa något: 
Sammanställa den information vi har och beskriva möjliga analysmetoder för miljörisker. 
Försöka få mer information från leverantörer om deras kemiska tester. 
 
(Vad ska vi göra fram till 12:e maj?) 

- Färdigställa bakgrundsinfon. 
- Färdigställa metod.  
- Beroende på vad vi får för möjligheter testa materialen för tungmetaller och PAH.  
- Besöka vaktmästare på Löten för info om underhåll och dylikt. 
- Få info från Sportfastigheter AB om kostnader för 11-mannaplan med nuvarande konstgräslösningar (utan uppvärmning). 
- Sammanställa produktinformation  
- SKRIVA RAPPORTEN KLAR ) 

 
 
 
 



 
 
 
Utifrån tidplan, hur ligger vi till?  
 
V17:  

- I så stor mån som möjligt få tag på information från dem vi kontaktat. 
- Bestämma vad, när och hur vi ska testa materialen. 
- Fortsätta sammanställa information vi har; ekonomisk bild, materialegenskaper och 

referenser.  
- Färdigställa arbetet med slutrapporten; bakgrundsfakta och metod.  

 
V18: 

- Testa materialen. 
- Göra färdigt resultatet; sammanställning av material enligt metod. 
- Kartläggning av marktemperatur. 

 
V19: 

- Skriva klart slutrapporten. 
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 Författare 
Wiktor Trojanowski 

Handledare 
Erik Sahlée 

Rapportnamn 
Möte med Per Sjöberg  

 
 
Möte med Per Sjöberg, lektor på institutionen för analytisk kemi vid Uppsala universitet.             
2017-04-27, kl 10:15; Biomedicinskt centrum, Uppsala.  
 
Mötet hölls för att diskutera fram en metod för att testa om diverse fyllnadsmaterial till               
konstgräsplaner innehåller organiska föreningar som kan anses farliga för hälsa och miljö.            
Tidigare studier har riktat in sig på att pröva dräneringsvatten och lakvatten från             
konstgräsplaner med gummigranulat, utöver tidigare vetenskapliga studier inom området har          
gruppen fått tillgång till en del analysrapporter från produktproducenterna själva. Av de            
organiska ämnena som prövats är det vanligaste en grupp av polyaromatiska kolväten            
benämnd PAH16.  
 
Gruppen och Per diskuterade fram och tillbaka om huruvida analysens mål var att kunna göra               
en jämförelse mellan alla materials analysresultat eller att fylla de kunskapsluckor som finns i              
och med att tester för PAH16 inte genomförts för alla material som ska jämföras. Per föreslog                
tidigt i mötet att gaskromatografi (GC) är en lämplig metod. Dessutom diskuterades om             
metoden ska använda sig av lakvatten (polärt lösningsmedel) eller ett opolärt lösningsmedel            
för att öka lösligheten av de polyaromatiska kolvätena. Enligt Per är en utförlig kvantitativ              
analys väldigt omfattande, därför föreslås istället en jämförelse mellan de nu använda            
fyllnadsmaterialet EPDM och de andra alternativen i jämförelsen. Hypotesen är då att EPDM             
innehåller högre halter av PAH16 än de andra materialen som ej består av gummi. Fördelar               
med opolärt lösningsmedel är ökad löslighet, dvs ökad chans att upptäcka förekomst av PAH i               
materialen, ett problem är dock val av intern standard vilket krävs för att motverka varierande               
injektionsvolym i kromatografiprocessen. Detta är enklare vid val av polärt lösningsmedel           
(vatten), där en vanlig alkohol, t.ex propan, fungerar som intern standard. Slutligen            
diskuterades hur provberedningen kan tänkas gå till och logistik, när ska analysen            
genomföras?  
 
Sammanfattningsvis bestämdes följande:  
 
Gaskromatografi ska användas som metod, provberedning sker fredag den 28/4 med vatten            
som lösningsmedel. Gruppen ska tills dess undersöka litteraturen för att se om lösningen bör              
försuras. Beredda prover (substrat+lösningsmedel) lämnas över valborgshelgen. Analys ska         
genomföras på alla material minst två gånger, detta genomförs onsdag den 3/5 . Prover              
analyseras dessutom både före och efter ultraljudsbehandling som ska simulera slitage som            
sker under materialets livslängd.  
 



 
 
 
 



 
 

Självständigt arbete i miljö- och 
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Sammanfattning 
 
Avstämning med Emma Ytterström på STUNS. Pratade om redovisning, presentation och hur vi ligger              
till nu.  
  



Vi har tagit fram kriterier som vi har tagit fram och motiverat. Redovisa resultatet väldigt översiktligt i                 
en tabell. För att kunna besvara allt detta har vi jobbat mycket med informationshämtning från t ex                 
olika leverantörer. Många är svåra att få tag i, men vi har fått tag i fem olika. Där det har saknats                     
information har vi försökt testa saker själva. Pratade med institutionen för analytisk kemi. Tyvärr gav               
inte det så mycket. Vi testade både med vatten som lösningsmedel och organiskt lösningsmedel. Det vi                
har testat är material av valnötsskal, EPDM och akrylbehandlad kvartssand. Vi har fått väldigt mycket               
hjälp av Mats Benker.  
 
Emma: Bra med förankring där också. Vi har inte fått någon anläggningskostnad dock, vilket behövs               
för pay off-tid. Sätt det i relation till vad det är idag istället. Sätt det gärna i relation till vad det                     
nuvarande kostar. EPDM är ju mycket billigare, men det finns ju andra mjuka värden som är högre för                  
andra alternativ.  
 
Har pratat med en Conny som är projektchef om detta, men han svarar inte. Vi har också jobbat med                   
marktemperaturdata för att beräkna säsongslängd. T ex de kokosbaserade fryser lättare och har då              
potentiellt kortare säsongslängd. Ger lite teknisk fördjupning också. Känns bra med ett appendix med              
massor med kod …  
 
Emma: i dagsläget värmer de en plan 4 månader om året. Det stora problemet verkar dock vara att                  
sanden fryser.  
 
Vi har också arbetat med XRF-röntgen. Gick inte att krossa till finkornigt - mycket luft, så egentligen                 
högre halter i själva materialet än vad resultatet visade. På valnöten och kvartssand visades i princip                
ingenting. Vi kan plotta detta för att visa hur stor skillnad det är.  
 
Emma: Det är alltså stor skillnad? Varför kollar man mycket på zink, är det speciellt farligt? 
 
Zink är väl inte toxiskt i sig, men det blir ju väldigt höga halter och det kan ju upplevas som                    
problematiskt. Alla metaller är ju toxiska för bl a vattenlevande organismer i för höga halter. Det                
kanske är det som saknas lite, de toxiska delarna.  
 
Emma: De kommer inte heller bry sig så mycket om vad det är som gör det miljöfarligt, man vill bara                    
ha bort det. Det är väl främst ftalater man tänker på kanske, inte direkt zink.  
 
Det är väl främst mikroplasterna som är problemet egentligen. Det sätter sig ju metaller och gifter på                 
dessa mikroplaster i vattnet och sen bioackumuleras det i den akvatiska näringskedjan. 
 
Emma: kvartsen som var akrylbehandlad då? 
 
När vi provberedda så körde vi i UV-ljudsbas för att simulera slitage. Och det finns någon slags                 
garanti på detta, men mycket färg släppte väldigt fort!  
 
Emma: har ni visat resultatet för tillverkarna? Det är absolut en sak som är värd att tas upp. Om ni har                     
tid vore det ju intressant om de får försvara det. De kanske har en förklaring. Man vill ju inte ha värre                     
än gräsfläckar när man spelar på planen och det regnar t ex.  
 
Själva färgen är bara där av estetiska skäl, men det ligger ju också ett antibakteriellt medel på ytan.  
 
Emma: Vad kommer ni presentera för Sportfastigheter den 30e? De är mest intresserade av resultatet,               
inte så mycket metoden. Ni har inte så mycket tid, bara 7 min. Strunta i att prata om EPDM, de vet                     
redan att det är dåligt. En pitch får gärna börja med att man väcker ett behov. Kan vara intressant i                    



efterhand med alla bakgrundstester och metoder för att backa upp det man säger. Ekonomi tycker de                
alltid är intressant. Det måste inte vara lönsamt i första hand, de vill ha något som är bra för miljön. Ni                     
ska ju sälja in ert alternativ nu, och de gör man inte genom att säga att det inte är lönsamt! Ni kan                      
presentera flera olika alternativ, ni behöver inte ha ett enda. De kanske vill ta det vidare och göra mer                   
förundersökningar. Bra med olika alternativ nu i början. Man måste liksom inte uppfinna hjulet på nytt                
eller forska fram något helt nytt. Tag något som finns på marknaden! Kul att ni har gjort något                  
praktiskt också.  
 
Presenterar vår tabell, visar våra prover. Vi har flera rimliga alternativ men vi har inte valt ut en                  
lösning än. Krävs kanske en sviktpad för vissa alternativ. Vi kan också bara konstatera att mikroplaster                
är sämst. Öppna deras ögon för att det finns mycket bra alternativ ute på marknaden. Vi har varit i                   
kontakt med i alla fall tre referenser.  
 
Emma: om de ändå ska anlägga en ny plan kan de ju lika gärna lägga in en svikt-pad. Boka in sig på                      
pitchövning om ni vill, det är frivilligt. De flesta brukar slänga sin presentation efter det … Sen är det                   
presentationen! Vi har möte igen den 22a. Mejla igen om ni har frågor! Det behövs bara två som håller                   
i presentationen, det kan ju ni bestämma.  
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Möte med Erik.  

 

 

 

 

Till en början fick Erik ta del av hur vi ligger till med arbetet just nu. Vi berättade bland annat 

hur labbtesterna gått.  
 

Frågor kring de individuella sammanfattningar togs upp. Frågetecken råder kring hur många 

sammanfattningar och abstracts som ska göras? Vi kom fram till att en individuell 

sammanfattning på svenska samt ett abstract ska göras. Utöver det ska ett abstract skrivas till 

slutrapporten. 

 

Wiktor undrade hur zink ska behandlas i slutrapporten. Erik tycker det räcker att ta upp det i 

diskussionen och inte i bakgrunden också. Vi undersöker ju inte zink specifikt.  

 

Erik tycker att vi under varje kriterie-rubrik i resultatdelen skriva en någon form av kort 

sammanfattning kring resultaten i fråga. Sen kan man i diskussionen ha sammanvävda 

jämförelser man man ställer materialen mot varandra. Detta kan man enligt Erik skriva kort om 

i sammanfattningen.  

 

I stort önskar Erik en mer lättläst och kondeserad rapport. Vi kom fram till att vi fortsätter på 

detta format till det första utkastet. Så kan vi efter att Erik kommit med kritik revidera rapporten 

utifrån de åsikter som kommit fram redan nu.    
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Möte med Emma  
Inleder med att berätta lite om presentationsövningen. Alla är överlag nöjda med den. Undrar 
lite om den andra gruppen som håller på med konstgräs, och hur vi ska förhålla oss till dem i 
pitchen.  De påstod att de skulle presentera först, och vi vill ju inte upprepa det dem säger. 
Egentligen har ingen bestämt vem som presenterar först än förklarar Emma, men vi kan ju 
spika att den gruppen är före oss. Hon berättar också att dem gått i den riktning som hon ville 
styra bort oss från. De har analyserat det som används idag och kommit fram till att det inte är 
så farligt och att all uppståndelse inte är motiverad. De tycker ändå att man kan begränsa 
utsläppen pga mikroplaster, men inte pga innehåll av toxiska ämnen. Gruppen berättar om att 
vi antingen tar upp lite bakgrund i pitchen och sen alternativa material, eller att vi endast tar 
upp om de alternativa materialen beroende på vad den andra gruppen går igenom. Dock håller 
vi ju inte med dem om att utsläppen av mikroplasterna nästintill kan förbises, och att vi har en 
lite annan vinkling än dem i grunden. Vår presentation kan falla platt om deras upplägg går ut 
på att helt avfärda miljöfaran baserat på konkreta resultat. Det kan spela viss roll vem som får 
presentera först, och alla enas i slutändan om att det finns fördelar med att vi får presentera 
efter dem så att vi kan bemöta deras argument.  
 
Emma undrar lite om resultaten i arbetet. Gruppen redogör för de alternativa materialen. 
Gruppen förklarar att många material som har undersökts är uppblandade med gummi, vilket 
alltså inte helt utesluter problematiken med utsläpp av mikroplaster. Berättar lite om 
ekonomiska skillnader, och att EPDM dessvärre är det absolut billigaste materialet. 
Distribution och frakt är också sådant som beaktats. Emma undrar om återbetalningstiden, vad 
är definitionen som använts? Svaret är kostnad för anläggning kontra pengar för uthyrning av 
planen till dess att det går jämt ut. Emma tycker det låter bra och verkar vara en rimlig 
jämförelse. Gruppen berättar vidare om att hybridgräs nog inte är en lämplig lösning, och att 
det finns viss problematik med Envirofill, men att det är en bra lösning ändå. Vidare hyllar 
gruppen US Greentech och redogör för hur fantastiska de varit. Vore spännande ifall de kunde 
få en etablerad återförsäljare i Sverige. I samma veva langas en känga i Unisports riktning. 
Emma lyfter att ett problem med Envirofill är att det konkurrerar med den typen av hydrofob 
sand som en annan kandidatgrupp tittat på. Gruppen tror dock att problematiken med 
vatteninnehåll kringgås med Envirofill pga kornstorleken och att lagret inte är så kompakt, så 
det borde dräneras ganska effektivt. Emma avslutar med att ge cred åt vår metod och att vi 
gått på lösningen istället för att bara lyssna på allt som tidigare sagts. Hon tycker det är bra att 
vi lutat oss mot mer än bara forskning och att vi tittat på konkreta lösningar från företag 
eftersom det är information som kan vara lättare att sälja in. Mötet avrundas med att Emma 
förklarar att sporfastigheter potentiellt kan vilja få en presentation hos dem efter sommaren 
eller dylikt, och att de som är kvar av oss då kan presentera.  
 



Författare: Axel Lavenius 
Justerat av: Johanna Burström  
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Närvarande personer: Oscar Lidbeck, Wiktor Trojanowski, Gustaf Dahlstrand, Axel 

Lavenius, Johanna Burström, Amanda Andersson  
 

 

Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)  

 
1) Mårunda 

Oscar: Bra, kul.  
Wiktor: Bra, kul att komma igång. Nöjd med grupp & projekt. 
Axel: Jag känner likadant, känns lovande det här. Mår bra.  
Johanna: Taggad, detta var mitt förstahandsval. Sjukt nice! Bra blandning i gruppen. 
Jättekul. Har träningsvärk, annars bra. Besviken att ni inte var på löpträningen.  
Amanda: Mår bra. Mycket projekt nu! Taggad.  
Gustaf: Hungrig. Nöjd med projekt & grupp. Lovande. 

 
2) Lägesrapport 

a) Beslut och ändringar som är genomförda och som kan redovisas i ärendeloggen? 
Oscar lägger in morgonens rapport i rapportloggen och studentportalen.  

 
3) Ändringar och åtgärder/uppgifter 

 

a) Diskutera utifrån lägesrapportering vad som ska göras?  
Oscar lägger upp rapporten i SP. 

● Spåna kring visioner/mål. 
● Kontakta Erik Sahlée.  

○ Be om möte onsdag i första hand.  
○ Ställa frågor kring layout/administration (latex vs word), vad är 

smidigt, hur ska det se ut? Har du haft/kan ha kontakt med beställaren? 
Vad ska vi göra medans vi väntar på möte med honom? 

○  Möte med Erik: Vad ska vi börja med? Tillgång till tidigare kandarbete 
i ämnet? Vad är din roll? Hur ska vår kommunikation se ut? Hur ofta 
kan vi prata med dig? Regelbundna avstämningsmöten? Se rapport 
W-17-58/A-2.  

 



● Förstudie:  
○ Hur miljöfarligt är gummigranulat? Vad finns det för 

ersättningsmaterial? Vad finns det för lösningar för befintliga planer?  
● Formulera problem/frågeställning: 

○ Vad finns det för dokumenterade miljörisker med gummigranulat? 
○ Vad finns det för genomförbara lösningar för befintliga konstgräsplaner 

som innebär en minskad miljöpåverkan till följd av spridning och 
läckage av gummigranulat men har en bibehållen funktion? 

○ Vad finns det för rimliga alternativa fyllnadsmaterial som innebär en 
minskad miljöpåverkan jämfört med gummigranulat men som ger en 
bibehållen funktion?  

● Formulera syftet: 
○ Dagens konstgräsplaner ger en miljöpåverkan till följd av spridning och 

läckage av potentiellt miljöfarliga gummigranulat. Syftet är att hitta en 
lösning på denna problematik. 

● Mål: 
○ Hitta en lösning för konstgräsplaner som innebär en minskad 

miljöpåverkan till följd av läckage och spridning av gummigranulat.  
● Projektplan (görs i Latex) 

○ Problemformulering 
○ Mål (bör vara specifika, avgränsade)  
○ Syfte 
○ Genomförande 
○ Tidsplan (Gantschema) 
○ Roller 
○ Kontakt med handledaren 
○ Redovisning 

● Ta kontakt med beställaren, skicka problem/mål/syfte. 
○ Finns det möjlighet för oss att göra ett studiebesök på befintlig 

konstgräsplan och prata med någon som är insatt i problematiken?  
○ Tror du att det vi beskriver i vår projektplan är möjligt att genomföra? 

Är det intressant för er? 
○ Möte med dig? 

● Roller: 
○ Kontaktperson till Emma Ytterström & Erik Sahlée: Gustaf Dahlstrand.  

Revidering:  

Kontaktperson Emma Ytterström: Gutsaf Dahlstrand 

Kontaktperson Erik Sahlée: Oscar Lidbeck 

○ Mötesordförande/sekreterare turas vi om att vara. Den som är justerare 
ansvarig för att föra in i rapportlogg och lämna in i SP. 

○ Ansvarig för G-rapport = miniprojektledare turas vi om att vara. Också 
ansvarig för att föra in i ärendeloggen. 

○ Den som är sen under veckan får ansvar för att fixa fredagsfika.  
 
b) Vem ska göra vad?  

● Tar kontakt med Emma Ytterström: Gustaf. 
● Skriver problem/mål/syfte: Amanda 
● Skriver om roller & kommunikation med handledare: Oscar 
● Skriver genomförande:  Gustaf & Axel 

 



● Gör tidsplan: Wiktor 
● Gör PP/Prezi: Johanna  
● Litteraturstudien: 

○ Hur miljöfarligt är gummigranulat?  
■ Hur sprids det & allmän info: Oscar 
■ Mikroplaster: Gustaf 
■ Toxiska ämnen: Axel 

○ Vad finns det för ersättningsmaterial?: Amanda, Johanna  
○ Vad finns det för lösningar för befintliga planer?:  Wiktor 

 
c) Ange vem som ansvarar för arbetet vid varje beslut. Beslut om ändring, 

åtgärd/uppgift samt löpnummer förs in i ärendeloggen?  
● Den som är ansvarig under punkt b) för in i ärendelogg.  

 
4) Till nästa gång 

Alla har skrivit klart sin del i projektplanen, fyllt i rapportloggen och fört in punkter i 
Prezin.  

 
 

 
 
Vid protokollet 
Amanda Andersson 
 
 
Justeras 
Axel Lavenius 
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Tid: 09:14 
Plats: Geokorridoren 
 
Närvarande personer: Oscar Lidbeck, Wiktor Trojanowski, Gustaf Dahlstrand, Axel 

Lavenius, Johanna Burström, Amanda Andersson  
 

Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)  

 
1) Mårunda 

 
Oscar: Ont i halsen, seg, trött. 
 

Wiktor: Jag mår bra, det känns lite tungt idag men samtidigt peppad på att jobba hårt 
 
Axel: Tungt, seg morgon. Inte den mest peppade projektplansredovisningen, vi har en 
stor kulle att ta oss över så vi kommer behöva kämpa lite. 
 
Johanna: Mår bra, skifte denna vecka, lite administrativt kaos. Taggad på att jobba 
med projektet. Känns som vi har mycket att göra. Behöver vara ledig på fredag för att 
kunna hänga med syster.  
 

Amanda: Fortfarande jätteförkyld, jättetrött, mens, måndag, tycker synd om sig själv, 
jobba imorgon kl 15-18. Jobbigt!  
 

Gustaf: Förkyld, tappat sin telefon i vattnet, livet känns inte så bra. Fick en jättestor 
havsöring så det var positivt. Bekräftat att vara hemortsambassadör på fredag.  

 
2) Lägesrapport 

a) Vad har jag gjort?  
 
Oscar: Börjat kolla på bakgrund, mailat både Sveriges Fotbollsförbund och ett företag som 
anlägger konstgräsplaner för bakgrundsinformation.  
 
Axel: Har suttit och läst massa rapporter om kemiska substanser, om det sker någon urlakning 
av toxiskt ämne från de fyra vanligaste gummigranulaten.  
 
Gustaf: Håller på att fördjupa sig inom mikroplaster. Har hittat en intressant artikel. Finns 
mycket material så behöver läsa på en längre tid.  
 
Johanna: har gjort en kort rapport på hybridgräs, funderar på om den ska utökas eftersom 
Emma visade intresse av hybridgräs. Problemet med hybridgräs är att det är dyrare och sätter 
ekonomisk press på klubbar. Dessutom är uppvärmning ett problem. Skulle vilja kolla mer på 
det, det finns på många ställen. Väljer att ej kolla så mycket mer på de andra sorterna av 
gummigranulat. Känns bra eftersom det var väldigt svårförståeligt. Axel påpekar att det ändå 
har en liknande kemisk sammansättning. Gruppen konstaterar att det som var målet är att hitta 
alternativ till gummigranulat. Johanna kan hjälpa till på andra ställen också. Har också skrivit 
en A-rapport från Emma-mötet.  
 



Amanda: Har läst på om (organiska) fyllnadsmedel. Det finns en plan där det används en 
kokos/bark blandning. Endast hittat en ovetenskaplig rapport från klubben som har den 
anlagda planen. Endast tre år gammal plan. De hade testat med en reningsanläggning vad som 
rinner av planen. Resultatet visar på så låga halter att det ej är nödvändigt med en 
reningsanläggning. Amanda tänker att det hon skriver nu kommer att kunna vara en översikt 
som vi kan jobba vidare på senare. Om vårt fokus är endast på fyllnadsmaterial kommer det 
krävas mer efterforskning. Vi kommer ha svårt att bygga upp en konstgräsplan och därför inte 
kunna testa våra förslag själva. Möjligtvis kan vi få hjälp.  
 
Wiktor:  Jag har dels fixat med två typer av samma tidsplan, en i kalenderform och en i ett 
Ganttschema, det senare känns nästan onödigt i nuläget och skulle behöva utvecklas. Utöver 
det har jag läst ganska många rapporter om konstgräs i allmänhet men försökt att fokusera på 
läckage. endast hittat en från SU som testat dagvattenbrunnar runt om konstgräsplaner. jag har 
inte lyckats producera en rapport. Vi ska ändra fokus så kanske slängs denna del i soptunnan 
och jag får jobba på annat istället.  
 
De känns som om Cecilia och Robert hade lite olika inställningar, ska vi räkna på det eller ska 
vi ha en överblick? Känns rimligt att vi behöver ta fram specifikationer. Gustav säger att vi 
måste kolla vad det är som gör att gummigranulat har så goda egenskaper att spela på. Oscar 
nämner att organiska material i högre grad packas.  

 

b) Något i planeringen jag inte hunnit med/kunnat göra? 
 
Alla har hunnit med sina delar på projektplanen, dessa kommer behöva revideras efter möte 
med Emma och mötet med kursansvariga.  
 

c) Beslut och ändringar som är genomförda och som kan redovisas i ärendeloggen? 
 
Vi har skaffat ett kaffepaket till geo, Gustav har kontaktat Emma och vi har haft ett möte med 
henne fredag 31/3. Det har även hållits ett kort andra möte med handledare Erik.  
 

 
3) Ändringar och åtgärder/uppgifter 

a) Diskutera utifrån lägesrapportering vad som ska göras?  
 
Behöver någon slags specifikation på vad för egenskaper som t.ex fotbollsförbundet kräver av 
sina fotbollsplaner. Specifikationslista i tabellform. Kan även kontakta FIFA-specialist.  
 
Ta fram ett underlag för muntliga källor, vad krävs för att det ska räknas som en officiell 
kvalificerad källa? Ett förslag är att skriva ned och sedan få en bekräftelse via mail att inget 
missförstånd uppstod.  
 
Utredande rapporter om utfyllnadsmaterial och deras egenskaper.  
 
Rapport om metod, hur ska vi jämföra och bedöma de olika materialen? Krävs en teknisk 
fördjupning, därför måste vi testa/utföra något konkret. Hur gör FIFA eller liknande för att 
testa sina specifikationer?  
 
Rapport om möte med Sportfastigheter: Ta upp specifikationer, fråga om testmöjligheter 



(spillbit av konstgräs).  
 
Bakgrundsrapporter: Olika generationer av konstgräs, allmänna det finns i sverige. Konstgräs 
i andra länder? Har de samma problem? Hur är Konstgräsplaner uppbyggda? Fördelar med 
konstgräs mot naturgräs.  
  
Beslutar om att avgränsa och hålla oss borta ifrån hälsoaspekten, och se lösningar för 
befintliga planer och läckage som bakgrundsinformation.  
 
Rapport om ventilation av projektplan.  
 
Rapportlista (tänkta framtida rapporter: Litteraturstudie): 
 
G-2-Förslag på nya material 

● Befintliga sportplaner med alternativa fyllnadsmaterial och översikt 
● Kokos och dess materialegenskaper 
● Kork och dess materialegenskaper 
● Bark och dess materialegenskaper  
● Hybridgräs 

 
G-4-Krav och specifikationer 

● Krav och specifikationer för spelbarhet 
● Metod för att testa spelbarhet (studstester etc)  

 
G-3-Bakgrund 

● Olika generationer av konstgräs 
● Konstgräs internationellt 
● Konstgräsplaner: Uppbyggnad  och uppförande  
● Jämförelse konstgräs mot naturgräs/konstgräsets fördelar  

 
Framtida rapport (Ej litteraturstudie): Metod för att jämföra materialegenskaper G-5 
 
Projektplan ska revideras för att kunna skickas till Emma på STUNS.  
 

b) Vem ska göra vad?  
 
Amanda tar ansvar för att revidera projektplan utefter den feedback som tagits emot från 
Emma och kursansvariga.  
 
Övrigt arbete: Se rapportlogg  
 

c) Ange vem som ansvarar för arbetet vid varje beslut. Beslut om ändring, 
åtgärd/uppgift samt löpnummer förs in i ärendeloggen?  

- 
 
 
4) Till nästa gång 

     Avslutande summering: Vi ska jobba stenhårt med de olika litteraturrapporterna för 
att kunna lämna in en förhoppningsvis färdig litteraturstudie på måndag kl 17:00 



(2017-04-10)  
 
 
 
 
Vid protokollet 
Wiktor Trojanowski 
 
 
Justeras 
Johanna Burström  
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Närvarande personer: Oscar Lidbeck, Wiktor Trojanowski, Gustaf Dahlstrand, Axel 
Lavenius, Johanna Burström, Amanda Andersson 
  

Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)  

1) Mårunda 
Oscar: Mår bra, allergisk.  
Wiktor: Mår bra, taggad att sätta igång med detta. Blev full och sen bakis i helgen 
efter KTH-träff i helgen.  
Axel: Skifte i helgen. På väg att bli sjuk. 
Johanna: Skife, skoj, hötorget i fredags och stukade foten – blev trampad av pöbeln.  
Amanda: Skulle varit i Stockholm i helgen men det ställdes in. Fortfarande lite 
förkyld.  
Gustaf: Snart frisk, kollade masters natten innan och drack kaffe mitt i natten så 
kommer däcka senare idag kanske. Kul med påsk.   

2) Lägesrapport 
Johanna: Blev klar med L-rapporterna. Lämnade över att färdigställa G-rapporten 
till Gustaf.  
Oscar: Klar med L-rapporten och G-rapporten.  
Gustaf: Klar med L-rapporterna, har lite kvar att göra på G-rapporten eventuellt. 
Mailat en Arti på ett företag.  
Axel: Är klar med L-rapporterna och snart klar med G-rapporten. 
Wiktor: Klar med L och G-rapporterna. 
Amanda: Blev klar med båda L-rapporterna i fredags. Skrivit rapport på möte med 
sportfastigheter.  
    

a) Något i planeringen jag inte hunnit med/kunnat göra? 
Axel: Inte hunnit färdigställa G-rapporten i helgen enligt plan, har någon timme av 
arbete kvar innan den är färdig.  

b) Beslut och ändringar som är genomförda och som kan redovisas i 
ärendeloggen? 

Vi ska göra en plan över vad vi ska göra som ska in senast på onsdag, Gustaf är 
ansvarig. Vi har även bokat in möte med vaktmästare på sportfastigheter.  



Summering av mötet med Victoria på sportfastigheter:  
Victoria som är förvaltare på sportfastigheter verkar inte ha så bra koll på 
konstgräsplaner. Därför ska vi träffa en vaktmästare som vi ställer praktiska frågor till. 
Victoria sa att de kunde tänka sig hybridgräs, de förväntar sig inte att planen ska 
kunna spelas på året runt eller är uppvärmd, materialet ska fungera för breddfotboll på 
11-manna plan. De ser gärna att vi har ett ekonomiskt perspektiv, titta på hela 
livslängden. De kan hjälpa till med att redogöra för underhållskostnader för dagens 
konstgräsplaner. De kan även hjälpa till med kostnadsförfrågningar eftersom företag 
inte gärna ger ut uppgifter om kostnader till studenter. De tipsade även om att vi kan 
få referenser från försäljare osv från där de använt sina produkter. Victoria skulle titta 
på om det fanns någon spillbit av konstgräs vi skulle kunna få. Vi skulle skicka frågor 
till henne så att hon kan vidarebefordra det till vaktmästaren Pelle.   

Arbete under omtentaveckan 
Det ska göras en gemensam populärvetenskaplig litteraturstudie som någon ska 
ansvara för.   

Gustafs snack med representant från företag  
Gustaf pratade i telefon om ett kork-material med en representant för ett företag. Han 
sa att företaget under en längre tid jobbat med ett nytt material som inte är officiellt. 
Han är en av de ansvariga för materialet, och skulle nu prata med sina kollegor och 
skulle kanske kunna släppa detta till oss så att vi skulle kunna titta på miljöaspekterna 
av detta material. Vi skulle då också kunna visa, berätta, och pitcha för detta material 
för sportfastigheter på UKK om vi finner att det är ett bra material. Synpunkter på 
detta från gruppen är att vi ju inte ska försöka sälja ett material via Uppsala 
Universitet, kommer de verkligen släppa det till oss, och det är ju inte så bra om vi 
bygger upp vårt arbete kring detta och sen kan de inte släppa uppgifterna.  

3) Ändringar och åtgärder/uppgifter 
a) Diskutera utifrån lägesrapportering vad som ska göras?  

1. Skriva brev till Arto.  
2. Sammanställa litteraturstudien i ett Google dokument. 
3. Påbörja skrivande av slutrapport.  
4. Sammanställa frågor till Pelle och skicka till Emma. 
5. Kontakta Statens Provningsanstalt (SPA) och KemI  
6. Ta fram metod för att testa/jämföra material 
7. Skriva ner frågor till Erik.  
8. Två personer ska göra en mittredovisning,  
9. Göra en populärvetenskaplig studie gemensamt men vi har en ansvarig som 

skriver. 



b) Vem ska göra vad?  

Gustaf: (2) Sammanställa litteraturstudien. (1) Skriva brev till Arto och (4) frågor till Pelle.  
Oscar: (7) Frågor till Erik. (1) Skriva brev till Arto och (4) frågor till Pelle och (9) 
populärvetenskaplig artikel.  
Axel: (2) Sammanställa litteraturstudien, (5) kontakta statens provningsanstalt och KemI.  
Johanna: (2) Sammanställa litteraturstudien (ansvarig). Påbörja skrivande av slutrapport. (8) 
Mittredovisning.  
Amanda: (6) Ta fram en metod för att testa material och skriva G-rapport (ansvarig).   
Wiktor: (6) Ta fram en metod för att testa material och skriva G-rapport. (8) Mittredovisning.   

4) Till nästa gång 
     Allting ska ha gjorts till måndagen den 24/4. 

Författare 
Axel Lavenius 

Justeras 
Wiktor Trojanowski 
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Tid:  
Plats:  
 
Närvarande personer: Oscar Lidbeck, Wiktor Trojanowski, Gustaf Dahlstrand, Axel 

Lavenius, Johanna Burström, Amanda Andersson   
 

Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)  
 

1) Mårunda 
 

Oscar: Bra, taggad, känns bra! 
 
Wiktor: Mår också bra, segstartad morgon, lite smånervös inför redovisningen. 
 
Axel: Mår bra, lite trött.  
 
Johanna: Känns bra, känns kul att produkterna från Greentech kommit. Jobbat med 
rapporten under lovet. 
 
Amanda: Lite tröttkörd, haft mycket med Utnarm så känner sig lite trött och bitter.  
 
Gustaf: Mår bra.  
 

2) Lägesrapport 
a) Vad har jag gjort?  

 
Oscar: Oscar har tagit emot mail av olika leverantören och dylikt. Bland annat har svar 
kommit från Friends arena varför de inte anlagt hybridgräs. Metoden var inte tillräckligt 
utvecklad vid anläggningstillfället. Har även erhållit kostnadsförslag från SPA för 
lakningstester. Svindyrt. Vi får 7000 kr av Erik vilket inte räcker långt.  
Greentech har skickat två av sina produkter (Safeshell, Envirolfill). Safeshell är precis 
lanserat och har därför inte hunnit testats av Fifa. För att fylla en hel fotbollsplan krävs 287 
ton envirofill, eller 66 ton Safeshell. Oscar lägger upp mail på driven.  
 
Axel: Axel och Wiktor har börjat med att lista upp data från tjälmätningar i Matlab. 
 
Gustaf: Erhållit svar från Kemikalieinspektionen där de deklarerar att de inte gör några tester. 
Emma vill ha möte 5/5.  
 
Johanna: Jobbat med mittredovisning och slutrapport. Johanna och Wiktor gick igenom 
mittredovisningen och gruppen fick komma med input.  
 
Amanda: Amanda har börjat skriva på resultatdelen till slutrapporten. Har även jobbat med 
jämförelsemetod för infyllnadsmaterial. 
 
Wiktor: Jobbat med mittredovisning. Har även jobbat med jämförelsemetod för 
ifyllnadsmaterial. 
 



 
 

b) Något i planeringen jag inte hunnit med/kunnat göra? 
 
 
 

c) Beslut och ändringar som är genomförda och som kan redovisas i ärendeloggen? 
 
 

• Johanna har vid skrivandet av bakgrund till slutrapporten ändrat en del i texten från 
litteraturstudien.  

• Tester av SPA känns i nuläget långsökt med tanke på priserna. 
 

• Möte med vaktmästare ställdes in. 
 
 

 
3) Ändringar och åtgärder/uppgifter 

a) Diskutera utifrån lägesrapportering vad som ska göras?  
 

• Frågan om egna labbtester diskuterades. Dock har vi inte fått svar från kemisterna än.  
• Amanda tycker att sammanställning av materialet envirofill bör göras.  
• Kom överens om att källhänvisningar bör göras manuellt i fortsättningen.  

 
 

b) Vem ska göra vad?  
 

Amanda: Jobbar med sammanställlning. 
Oscar: Jobbar med sammanställlning. 
Axel: fortsätter jobba med tjäldatan i Matlab. 
Gustaf: Gör en sammanställning av Envirofill. 
Wiktor: Försöka få kontakt med kemister och hjälpa Axel med tjäldatan. Han försöker även 
jobba fram en metod för kromatografitesterna som förhoppningsvis kommer kunna utföras. 
Johanna: Jobbar med slutrapport. 
Alla hjälper till och korrläser slutrapporten.  
 

c) Ange vem som ansvarar för arbetet vid varje beslut. Beslut om ändring, 
åtgärd/uppgift samt löpnummer förs in i ärendeloggen?  

 
 
4) Till nästa gång 

Fortsätta med arbetet enligt ovan nämnda punkter.   
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Vid protokollet 
Gustaf Dahlstrand 
 
 
Justeras 
Axel Lavenius 
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Tid: 2017-04-28 
Plats: Pegeln Geocentrum 
 
Närvarande personer: Oscar Lidbeck, Wiktor Trojanowski, Gustaf Dahlstrand, Axel 

Lavenius, Johanna Burström, Amanda Andersson 
  

 

 
1) Lägesrapport 

a) Vad har jag gjort?  
 
Oscar: Har inte fått tag i Geoinfills Limontos svenska återförsäljare Gårdajohan 
för att få materialet tills vi ska laborera. Hållit kontakt med massor med folk via 
mail. Har hjälpt Axel med Matlab.   
Wiktor: Mailat med Per, kollat hur provberedning ska gå till. Skrivit rapport om 
mötet med Per. Sammanställt information från företagens labresultat.  
Axel: Klar med Matlab och påbörjat rapport om resultaten.  
Johanna: Snickrat på sammanställningsdokumentet, upplever att det kommer nya 
grejer så behöver skrivas om. Fortfarande viss problematik med referenser som vi 
behöver titta på.   
Gustaf: Gustaf blev uppringd av Mats Benker, ska ringa tillbaka. Skrivit 
envirofill-rapport och lagt in i slutrapporten. 

 
b) Något i planeringen jag inte hunnit med/kunnat göra? 

 
Inte färdiga med förarbetet kring metoden riktigt. Behöver motivera metodval, vad 
som ligger till grund för det, och skriva ett litet inledande stycke om det. Detta kan 
senare vara en del av avsnittet där vi jämför de olika granulaten, medan själv metoden 
och hur vi gick till väga när vi laborerade tillhör metod-delen.  

 
2) Ändringar och åtgärder/uppgifter 

a) Diskutera utifrån lägesrapportering vad som ska göras?  
 
Göra förarbete till metoden klart innan dess att laborerandet går av stapeln. Består 
av en del om XRF röntgen och en del om skaktest och kromatografi. Ska vara 
klara innan onsdag den 3/5.  
Tjälrapporten ska skrivas klart till onsdag 3/5.  
Fortsätta hålla kommunikation med leverantörer och andra externa parter.  
Göra last touches på Matlabkoden till marktemperaturdata så att även 
temperaturerna 10 cm ner innefattas.  
Fixa en genomskärningsbild av konstgräsplaner.  
Skriva reflektionsdokument.  
 

b) Vem ska göra vad?  
Metod om skaktest och kromatografi: Wiktor 
Metod om XRF: Gustaf 
Temperaturdatarapport: Axel  
Kommunikation (fortsätter som tidigare): Oscar, Gustaf 
Fortsättning Matlabkod: Oscar 
Slutför sammanställning med hybridgräs: Johanna. 



 
 

c) Ange vem som ansvarar för arbetet vid varje beslut. Beslut om ändring, 
åtgärd/uppgift samt löpnummer förs in i ärendeloggen?  

Övrigt:  
Johanna instruerar om referenser. Hon går efter referensmallen på SLU. För tidningsartiklar 
ska volymnummer skrivas till, där ingår många av de vetenskapliga artiklar som tidigare 
använts. Att skriva till datum det är hämtat är mest nödvändigt när man ser på web-baserade 
källor som kan komma att ändras. Wiktor funderar över resultatrapporterna från företag. Hur 
ska den typen av källor användas? Där borde de personer som utfört testet kanske hänvisas 
till. Skriva hur informationen har tillhandahållits. Wiktor kan också gå till biblioteket för att 
vara säker. Johanna fortsätter: När man skriver författarna i referat men också i referenslistan 
ska man skriva på ett visst sätt. I texten, om 3 eller fler författare, använd et al. och mallen är i 
övrigt (Efternamn, första bokstaven i förnamnet., årtal). Med mailkontakt måste man skriva 
att det är mailkontakt och sen datum som den utfördes. Också skriva ”mailkontakt mellan 
dessa dagar”. Johanna har ordnat upp i väldigt många källor så det är bra att titta i 
referenslistan hur man ska göra.  
 

3) Till nästa gång 
Vi arbetar med respektive arbetsområde fredag och tisdag, och förhoppningen är att 
bli klara innan onsdag när vi börjar laborera.  

 
 
Sekreterare 
Axel Lavenius 
 
 
Justerare 
Oscar Lidbeck  
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Tid:  
Plats:  
 
Närvarande personer: Oscar Lidbeck, Wiktor Trojanowski, Gustaf Dahlstrand, Axel 

Lavenius, Johanna Burström, Amanda Andersson  
 

Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)  

 
1) Mårunda 

 
Oscar:  Trött, hes, allmänt sliten  
 

Wiktor: Trött, blev utan morgonkaffe, lättafd över att det finns brasilianskt kaffe på 
geo. Lite smått orolig över projektet men det kommer gå bra.  
 
Axel: På väg att bli lite sjuk kanske, trött och känner av smärta i halsen, hade en kul 
valborg. “Det var naijs” 
 
Johanna: Mår bra, var supertrött igår men lyckades ändå komma i tid. Mår bra nu.  
 

Amanda: Lite post-valborg ångest, massor av mail att läsa, inte gjort något vettigt, 
spenderat lite för mycket pengar.  
 

Gustaf: Kul valborg! Fint väder. Dagen började med att äppelmosburk tappades, 
splitter och skärsår uppstod. Mår helt okej nu vid mötet.  
 

2) Lägesrapport 

a) Vad har jag gjort?  
 
Oscar:  
 
Axel:  
 
Gustaf: Försökte ringa Mats Benker i fredags, fick inget svar.  
 
Johanna:  
 
Amanda:  
 

 

b) Något i planeringen jag inte hunnit med/kunnat göra? 
 
Amanda: Reflektionsdokument, fick inga direkta uppdrag vid förra mötet.  
 
Gustav: Hann skriva reflektionsdokument, Mats Benker svarar inte tyvärr (Kontakt som ska 
ge oss EPDM).  
 
Wiktor: Har inte helt spikat provberedningen men har kommit fram till tillräckligt för att 



kunna diskutera fram detaljerna med Per.  
 
Axel: Reflektionsdokument, alla deadlines var på onsdag.  
 
Johanna: Reflektionsdokument, skulle behöva skriva lite mer motivation till valet av 
coverlawn.  
 
Oskar: Reflektionsdokument, annars up to speed.  
 

c) Beslut och ändringar som är genomförda och som kan redovisas i ärendeloggen? 
 
provberedning, kromatografanalys, XRF analys.  
 

 
3) Ändringar och åtgärder/uppgifter 

a) Diskutera utifrån lägesrapportering vad som ska göras?  
 
Amanda undrar över hur hon ska gå till väga med metodrapport, beslut tas om att vid det här 
läget är fokus på slutrapporten, inget dubbelarbete ska göras. Metoddel innehåller 
jämförelsekriterier, val av material, analysmetoder och metod för hantering av käldata.  
 
Oskar och Johanna vill reda ut lite siffror som givits från Stockholm stad, där är det 
motsägelsefulla siffror. Svenska fotbollsförbundet verkar ge rimligare svar.  
 
Johanna skulle eventuellt byta till ett annat hybridgrässystem än Coverlawn, på grund av 
tidsbrist skippade hon det och vi kör vidare på Coverlawn.  
 
Rapporter som kommer hamna under metoddelen i slutrapporten ska vara klara tills nästa 
vecka så att Amanda kan skriva hela metoddelen i slutrapporten.  
 
Sammanställa resultat från analyser (GC och XRF).  
 
Oskar ska kontakta limonta om ekonomisk info för Infill Pro Geo.  
 
Målet för veckan sätts till att göra klart alla rapporter som kommer ligga till grund för 
slutrapporten, så att slutrapporten ska kunna skrivas obehindrat nästa vecka.  
 
Maila Roger för XRF-detaljer,  
 
Få tag på material, extremt viktigt för att kunna genomföra analyser.  
 

b) Vem ska göra vad?  
 
Oskar: Maila Limonta, ta reda på anläggningskostnad, arbeta med käldata, 
reflektionsdokument.  
 
Johanna: Skriva extra om Coverlawn. Arbeta på resultat; L-19, föra över arbetet till Latex.  
 
Axel: Skriva ett stycke om varför käle är problematiskt som kommer att inkluderas i 



bakgrunden. Jobba klart med L-rapport om käle.  
 
Gustaf: få tag i EPDM-material, påbörja L-rapport om XRF.  
 
Amanda: Påbörja metoddel i slutrapport.  
 
Wiktor: Korrläsa bakgrunden, möjligen skriva kort om GC, maila Per.  
 
I slutrapporten 
Amanda: Metod 
Wiktor och Johanna: Bakgrund  
Axel och Oskar: Resultat  
Gustav: Diskussion  
 
 

c) Ange vem som ansvarar för arbetet vid varje beslut. Beslut om ändring, 
åtgärd/uppgift samt löpnummer förs in i ärendeloggen?  

 
---  

 
 
4) Till nästa gång 

     Avslutande summering: Tills nästa möte, nästa måndag, ska allt förarbete till 
slutrapporten vara klart så att den kan skrivas obehindrat. Nu kör vi!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vid protokollet 
Wiktor Trojanowski 
 
 
Justeras 
Johanna Bjurström  
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Tid:  
Plats:  
 
Närvarande personer: Oscar Lidbeck, Wiktor Trojanowski, Gustaf Dahlstrand, Axel 

Lavenius, Johanna Burström, Amanda Andersson  
 

Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)  

 
1) Mårunda 

 
Oscar: Bra, ont i benen efter ångströmsmästerskapen.  
 

Wiktor: Asbra helg, dansat lindy hop, alltså mycket träningsverk. Peppad på att 
skriva. Svårt att få en överblick pga storleken på arbetet. 
 
Axel: Håller på att bli sjuk, ont i kroppen.  
 
Johanna: Viva la Espana (alltså hon lever livet) 
 

Amanda: Mår ganska bra, lite stressad över Utnarm. Annars njuter hon då hon insåg 
att rapporten skulle vara inne på fredag istället för onsdag. 
 

Gustaf: Småsnorig, men på bättringsvägen 
 

2) Lägesrapport 

a) Vad har jag gjort?  
 
Oscar: Jag har gjort klart sammanställningen av XRF och mailat. 
 
Axel: Laborerat, tjälen i slutrapport och GC-rapport 
 
Gustaf: L-rapport om XRF, varit med på XRF 
 
Johanna:  
 
Amanda: Metod som kan skriva, innan Axel är klar med GC. Nästan klar med tabell över 
bedömningsunderlaget. Ta med resterna från L-19 samt fylla i luckor på resultatdelen. 
 
Wiktor: Roddat GC, snackat mycket med Per, skrivit en inledning till rapporten. 
Korrekturläst en del av rapporten. Och researchat zink. 
 

 

b) Något i planeringen jag inte hunnit med/kunnat göra? 
 
Axel: Har inte hunnit klart med GC som han övertagit från Wiktor.  
 
Oscar: Är inte klar med tjälen kopplad till säsongslängd, samt XRF.  
 



Gustaf: Sjuk i fredags, så han ska börja med diskussionen. Inte fått svar av Arto från 
Unisport. 
 
Amanda: Klar med metoddelen så långt som det varit möjligt. Behöver lite från GC för att 
metoden ska bli helt klar.  
 
Wiktor: Inte klar med zinken. 
 

c) Beslut och ändringar som är genomförda och som kan redovisas i ärendeloggen? 
 
- 
 
 
 

 
3) Ändringar och åtgärder/uppgifter 

a) Diskutera utifrån lägesrapportering vad som ska göras?  
 
Alla delar (stora rubriker) ska bli klara innan onsdag. En person skriver ett abstract på torsdag 
och fredag medan resterande korr-läser. Eventuellt om tid finns så kan layout förfinas med 
bilder etc.. Axel skriver en abstract tills på fredag så den hinner korr-läsas. TÄNK PÅ ATT 
FÅ MED ALLA REFERENSER (dubbelkolla referenser ingår korr-läsning). Amanda lägger 
in referenser från L-19. Zinken ska beskrivas och vara en del av diskussionen detta efter 
diskussion med Erik. INGA nya L-rapporter skrivs, utan nu skrivs allt direkt in i 
slutrapporten. Amanda skriver ihop de delar där information saknas eller där det står samma 
sak, för att undvika många underrubriker.  
 
Vi ska diskutera gemensamt hur vi tycker diskussionen ska vara uppbyggd. En del i 
diskussionen där vi diskuterar våra experiment med felkällor etc. Och en där som mer inriktad 
på materialdiskussion. Detta ska ske imorgon eftermiddag.  
 
Oscar kontaktar referenser och deras svar läggs in i resultat, under rubriken tillgänglighet. 
 

b) Vem ska göra vad?  
 
se punkten ovan. 

c) Ange vem som ansvarar för arbetet vid varje beslut. Beslut om ändring, 
åtgärd/uppgift samt löpnummer förs in i ärendeloggen?  

 
 
4) Till nästa gång 

    Rapporten ska vara klar! 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Vid protokollet 
Oscar Lidbeck 
 
 
Justeras 
Wiktor Trojanowski 
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Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)  

 

1) Mårunda 

 

Oscar: Är trött och väldigt allergisk, läger är sådär. Skönt att rapporten är inskickad.  

 

Wiktor: Mår OK, inte peppad på denna vecka, kommer bli tungt att extrajobba tre 

kvällar och dessutom ro ihop en tacksittning.  

 

Axel:  Fortfarande ont i kroppen och allmänt trött, sjukdom från förra veckan ligger 

kvar.  

 

Johanna: Mår bra, trött efter den väldigt intensiva veckan i Spanien. Varmt! Dock 

regn några av dagarna.  

 

Amanda: Känner sig väldigt trött, dålig sömn på grund av stress. “Livet leker”.  

 

Gustaf: Mår bra! Iallafall sovit okej i helgen, så det är bra.  

 

2) Lägesrapport 

a) Vad har jag gjort?  

 

Alla har sett till att rapporten har blivit inlämnad till handledare Erik, vi väntar på respons för 

att kunna finputsa på den. Nu börjar lite en ny fas i arbetet med en del individuella uppgifter 

och förberedelse av presentationer. Materialet Geofill är på väg, kul att kunna visa upp.  

 

 

b) Något i planeringen jag inte hunnit med/kunnat göra? 

 

Nä, rapporten kom in i tid, nu tar vi nya tag.  

 

(OKEJ...det fattas lite reflektionsdokument men det gör det för alla, vi ska bättra oss)  

 

 

c) Beslut och ändringar som är genomförda och som kan redovisas i ärendeloggen? 

 

Inlämnad rapport kan skrivas in i ärendeloggen. Oscar har pratat med företaget som 

tillhandahåller Geofill.  

 

 

 

 



 

3) Ändringar och åtgärder/uppgifter 

a) Diskutera utifrån lägesrapportering vad som ska göras?  

 

Wiktor och Johanna ska skriva in rapport A9 i rapportloggen. Presentationen för klassen kan 

påbörjas redan idag (måndag), revidering av rapporten påbörjas när rättad version fås från 

Erik imorgon (tisdag) vid lunch. Revidering ska vara klar tills deadline onsdag 17e maj.  

 

3 deadlines:  

 

STUNS, Presentation UU, Opponering - samtliga till den 24 maj.  

 

Individuella uppgifter görs när det det finns tid. Ska senast vara klara 30e maj. 

 

b) Vem ska göra vad?  

 

Oscar och Gustaf - Slutredovisning UU 

Axel och Amanda - Opponering 

Wiktor och Johanna - STUNS redovisning  

 

 

 

4) Till nästa gång 

     Avslutande summering: Tills måndag den 22 ska vi ha skickat in reviderad rapport 

till studentportalen och kommit igång med allt som ska göras utöver det! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet 

Wiktor Trojanowski 

 

 

Justeras 

Amanda Andersson  
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Sammanfattning 
I dagsläget finns det att antal studier och rapporter som utrett miljöeffekterna av att använda 
gummigranulat i konstgräsplaner, och denna litteraturstudie syftar till att samla innehållet i 
dessa och forma en överblick. Sammanfattat kan konstateras att stora mängder gummigranulat 
årligen försvinner från konstgräsplaner via mer eller mindre kända spridningsvägar. Detta är 
problematiskt då mikroplaster är ett växande miljöproblem i Sverige som denna spridning 
sannolikt bidrar till; t.ex. pekar IVL ut konstgräsplaner som den näst största källan till 
spridningen. Samtidigt innehåller samtliga gummigranulat en mängd toxiska ämnen som 
riskerar att hamna i ekosystem via lakning, främst på lång sikt, men också via nämnd 
spridning på kort sikt. Osäkerheten är dock fortfarande stor vad gäller de exakta 
miljöeffekterna av granulatet, och om vi inte vill nedmontera konstgräsplanerna är 
alternativen således antingen att fortsätta undersöka utlakning och spridning, eller att i 
förebyggande syfte substituera gummigranulatet så snart lämpligt substitut finns att tillgå.  

  



Bakgrund 
Konstgräsplaner har under senaste år sätt en kraftig expansion till antalet, och i en rapport av 
Magnusson (2015) estimeras att 100 konstgräsplaner byggs i Sverige varje år. I många fall är syftet att 
ersätta traditionella fotbollsplaner, tennisbanor, lekplatser, golfbanor etc. De huvudsakliga fördelarna 
som brukar framhävas är förlängda spelsäsonger och mindre underhållskrav. Samtidigt är forskningen 
kring vilka miljökonsekvenser som konstgräsplaner medför begränsad. I denna litteraturstudie 
undersöks på vilka sätt de gummigranulat som används som fyllmaterial i konstgräsplaner kan utgöra 
en miljörisk.   
 
Förluster av fyllnadsmaterial från konstgräsplaner        
Ett av de miljöproblem som identifierats med konstgräsplaner är spridningen av mikroplaster från de 
gummigranulat som används som fyllmaterial. Enligt Magnussons rapport (2015) är de typer av 
gummi som används främst SBR (återvunna bil- och maskindäck), TPE (nytillverkad termoplast) och 
EPDM (nytillverkad vulkaniserat industrigummi). Av dessa är SBR det som i höst grad används i 
Sverige. Andelen SBR-planer är dock inte fastställd då rapporter anger motstridig information; 60 % 
enligt en rapport från Sweco (2016) och 90% enligt en rapport från IVL (2015). Bägge siffror är dock 
angivna med stor osäkerhet enligt rapportförfattarna själva.  
         
En metod för att mäta förluster av granulat har varit att titta på underhållsprocessen.  
Antagandet har då varit att den mängd granulat som krävs till påfyllning varje år i hög grad bör 
motsvara den mängd som förts bort från konstgräsplanen via olika flöden. För fotbollsplaner avsedda 
för spel i 11-manna lag är rekommendationen, baserat på uppgifter i Swecos rapport (2016) samt 
uppgifter från Unisport, att konstgräsplaner bör påfyllas med ca 3-4 ton granulat/år respektive 3-5 ton 
per år (Wallberg m.fl. 2016).  Mängden varierar dock med underhållsrutiner, väder och 
användningsgrad (Sweco 2016). IVL drar i sin studie från 2015 slutsatsen att samma mängd försvinner 
från konstgräsplaner via framförallt dränering och dagvatten, men även via plogning och spelarnas 
kläder och utrustning. Ett av de mer konkreta försöken till att kartlägga flödet av granulat från en 
fotbollsplan med konstgräs till dess omgivning är flödesmodellen från Swecos rapport från 2016. Där 
har data från fyra konstgräsplaner ägda av Älvsjö fotbollsklubb i Stockholm sammanställts. I modellen 
ingår tre stycken 7-mannaplaner och en 11-mannaplan. Antaganden i modellen är baserade på de 
rutiner angivna av personal från Älvsjö fotbollsklubb. Kortfattat för de största flödena är antagandena 
följande: Planer används 40 veckor/år, klubben har 1300 aktiva spelare som spelar i snitt tre 
ggr/vecka, plogning sker 10 ggr/år varav en tredjedel som försvinner återförs till plan och resterande 
mängd omhändertas som avfall. Totalt har 200-240 ton granulat använts vid anläggning och 6-10 ton 
fylls på per år för alla planer. En sammanfattning av resultaten från flödesmodellen finns i figur 1.  
 
 

Primära flöden Mängd/år (ton) Sekundära flöden  Mängd/år (ton) 

Omklädningsrum 0,050 Avlopp och 
reningsverk 

0,75 

Hem till spelarna 1,5 Avfall 0,050+0,75+0,85  
= 1,65 

Plogning (netto) 0,7-1 Dagvatten 2-4  

Övrigt bortfall 
(avrinning och blåst)  

3-7 Omgivande natur 1-3 

 
Figur 1 Sammanfattande tabell för bortfall av fyllnadsmaterial (gummigranulat) med data hämtad från 
den flödesmodell som ingår i Swecos rapport (2016) för konstgräsplaner baserat på fyra 
konstgräsplaner ägda av Älvsjö fotbollsklubb. Primära flöden avser direkt orsak till bortfall från 
planen, sekundära flöden avser slutdestination för primära flöden.  



 
Flödesmodellens uppskattningar anses som grova då noggranna mätningar saknas, men trots detta ger 
modellen en överblick som kan vara användbar vid vidare forskning i ämnet. Modellen visar på att det 
ännu är okänt exakt hur mycket av det bortfallna granulatet som försvinner till dagvattensystem och 
omgivande natur. Detta bortfall antas variera beroende på väderförhållanden och vilket sorts 
dagvattensystem som omger konstgräsplanen. Sweco drar, utifrån sin modell, slutsatsen att det är 1–2 
ton granulat per plan och år som försvinner ut i miljön från konstgräsplanerna i Älvsjö. Uppskalat till 
en nationell nivå motsvarar detta 600–1300 ton granulat/år från svenska konstgräsplaner (Sweco 
2016).  
         
Ett motsvarande försök till att uppskatta granulatförluster från svenska fotbollsplaner gjordes i 
rapporten Swedish sources and pathways for microplastics to the marine environment (IVL 2015), där 
de kom fram till att en totalmängd på 2300–3900 ton försvinner per år. Resultatet från IVL är dock 
inte direkt jämförbart med Swecos resultat då det ena avser flöde till dagvatten och natur och det andra 
är en totalmängd för bortfallet. Utifrån Swecos flödesmodell kommer ca 67% av det totalt försvunna 
granulatet hamna i dagvatten/natur. Räknat med samma andel och justerat för de varierande antalet 
konstgräsplaner som antagits i beräkningarna blir resultatet från IVL grovt avrundat 1400–2400 ton 
granulat/år till dagvatten och natur från svenska konstgräsfotbollsplaner. Osäkerheten i IVL:s 
undersökning kan antas vara större eftersom de är rent teoretiska beräkningar baserade på 
rekommenderad påfyllnad av granulat. Variationerna i spridning kan även härledas till storleken på 
själva granulatet (Wallberg m.fl. 2016). Lassen m.fl. (2015) uttrycker i sin rapport att storleken på 
gummigranulaten skiftar mellan 0,7 - 3 mm där man kan göra antagandet att ett mindre substrat har 
lättare att via dränering och ytavrinning läcka ut i närmiljön.  
 
Båda rapporterna tar upp kompaktering som en möjlig felkälla i sina beräkningar, och resultaten antas 
därför vara större än i verkligheten. Hur mycket kompaktering påverkar resultatet av utsläpp till 
dagvatten/natur är ej dokumenterat. Variabler som påverkar resultatet kraftigt är storleken på granulat, 
väderförhållanden och dagvattensystemet, mindre granulat antas försvinna lättare med vind och 
avrinning (Sweco 2016). Kunskapsluckor som identifierats i området gäller främst hur mycket 
granulat som hamnar i dagvattensystem, samt data från andra typer av konstgräsplaner än 
fotbollsplaner (IVL 2015).  
         
Ännu nyare forskning försöker att täcka kunskapsluckan identifierad av IVL genom att mäta mängden 
gummigranulat som fastnat i dagvattenbrunnar kring ett antal konstgräsplaner. Granulat fanns att finna 
i samtliga brunnar, däremot ifrågasätts tidigare nämnda utsläppssiffror kraftigt. Den mängd granulat 
som påträffades i dessa brunnar tycktes vara mycket liten i jämförelse med utsläpp estimerade av IVL 
2015. Istället lyfts att migration av granulat kan ha skett på annat sätt än via dräneringssystem som 
omger planen (Widström 2017). Det går trots detta inte att dra några klara slutsatser om migrationen 
av granulat. Kvarstår gör det faktum att mängden granulat som migrerat via dräneringssystem inte är 
kvantifierat. Att dagvattenbrunnar kring fotbollsplaner ej var helt fyllda av granulat betyder ej att stora 
mängder inte har transporterats med dagvattensystemet. Dränering sker inte heller enbart via brunnar 
på sidan av fotbollsplaner utan via dräneringssystem direkt under konstgräsmattan, massflödet av 
granulat eller dess mindre beståndsdelar bedöms dock som litet, även om det exakta antalet partiklar ej 
undersökts (Magnusson 2017).  
 
Mikroplaster i gummigranulat och dess påverkan på ekosystemet 
 
Plast är i dagens samhälle ett flitigt använt material och brukas inom i stort sett alla sektorer och 
sammanhang. Detta på grund av dessa fantastiska egenskaper som material samt dess billiga 
produktionskostnad. De egenskaper hos plasten som gör det önskvärt som material är inte alltid 
positivt ur miljösynpunkt. Dagens plaster är väldigt svårnedbrytbara. Som exempel kan nämnas att en 
vanlig PET-flaska tar ca 450 år för att brytas ned (Länsstyrelsen Skåne 2013). Ett problem som länge 
uppmärksammats är spridningen av plast i naturen. Det är dock inte förens under senare år som 
spridningen av mikroplaster kommit upp på agendan. Mikroplaster har i studier visats ha en mängd 
olika negativa effekter på både flora och fauna. Mikroplaster definieras som plastpartiklar mellan 1 



Pm till 5 mm i diameter (Magnusson m.fl 2017). Dessa kan sedan delas in i primära samt sekundära 
mikroplaster utifrån dess ursprung. Primära mikroplaster är sådana som medvetet producerats i liten 
storlek som exempelvis de som återfinns i kosmetika. Sekundära plaster bildas via olika sorters av 
fragmentering av större plastpartiklar. Här kan nämnas slitage från bildäck som artificiell 
fragmentering och frigörare av mikropartiklar. Den naturliga fragmenteringen av mikroplaster utgörs 
främst av UV-strålning som sedermera gynnar den mekaniska nedbrytningen i form av t.ex. vågor och 
vind.  
För att ha en reell möjlighet att minska tillförseln av mikroplaster till havet gjorde Svenska 
Miljöinstitutet IVL en sammanställning 2016 där de redovisar de största källorna i Sverige. Där 
framgår att slitage av vägar och däck utgör den överlägset största utsläppskällan av mikroplaster med 
ca 13 000 ton plastpartiklar varje år. Något oväntat kommer konstgräsplaner, enligt IVL:s 
bedömningar, på andra plats med 2300–3900 ton årligen. Som nämnt tidigare är kvantifieringen av 
spridningen inte helt och hållet pålitilig, och det kvarstår att utreda detta mer ingående. Tills vidare 
utgår vi dock ifrån att en väsentlig mängd av det granulat som försvinner från konstgräsplaner årligen 
med största sannolikhet hamnar i naturen och en mängd olika ekosystem.  
 
Hur mikroplaster påverkar ekosystemet har relativt nyligen lyfts på agendan vilket medför att det 
fortfarande kvarstår många frågetecken kring dess effekt på organismer. Vissa saker har dock redan 
påvisats. Matthew Cole M.fl. (2011) konstaterar att mikroplaster lätt kan ses som föda av 
vattenlevande organismer och därmed lätt bioackumuleras. Vad som ökar sannolikheten för 
bioackumulation av mikroplaster är att de under större delen av sin långsamma nedbrytning kan 
förväxlas med föda. Tar man gummigranulat som exempel kan det i dess ursprungliga storlek misstas 
som föda av större organismer som fåglar och fiskar (Cole M.fl 2011). Efter successiv nedbrytning 
kan det tas upp av allt mindre organismer ända ner till zooplankton som förväxlar plasten med dess 
ursprungliga föda som utgörs av växtplankton. Resultatet blir att man får en ackumulation i alla steg i 
näringskedjan. Erikson och Burton konstaterade redan i sin rapport från 2003 att det förekommer en 
tydlig bioackumulation av mikroplaster i näringskedjan. I deras fall undersöktes ursprunget till de 
mikroplaster som hittats i pälssälar och slutsatsen var att de härstammade från den fisk som utgjorde 
dess föda. Farhågor som då väcks är om bioackumulationen leder tillbaka till oss människor via 
förtäring av organismer som innehåller mikroplaster. Flera studier har visat att kommersiella arter av 
räkor och musslor har ackumulerat mikroplaster (Devriese 2015, Romeo 2015). Anna Kärrman m.fl. 
(2016) har sammanställt effekterna av mikroplaster i naturen. Där framgår att studier har visat att 
mikroplaster inte bara ackumuleras via misstag som föda. Bland annat strandkrabbor har studerats där 
man sett att mikroplaster fastnat på dess gälar och musslor som nämndes tidigare kan via dess 
filtration av vattnet få i sig mikroplaster. 
  
Potentiella effekter av denna ackumulering är fortfarande lite av en gåta. Det har dock visat sig kunna 
ge inflammationer och i vissa falla även orsaka kvävning vid intag. Går man in på mer specifika 
organismer kan effekterna variera. Zooplankton kan få problem med fotosyntesen och musslor kan få 
cellskador som i sin tur kan påverka dess filtrering (Anna Kärrman m.fl. 2016). Marinbiologen och 
Uppsalaforskaren Oona Lönnstedt har i sin forskning sett att abborre i dess yngelstadie föredrar 
mikroplast framför zooplankton som borde utgöra dess naturliga föda. Detta ledde i sin tur till en 
försämrad tillväxt och som följd av det ett förändrat beteende. När abborreynglen utsattes för 
rovdjursdoft hade det ingen effekt alls vilket gjorde de utsatta för predation i en helt annan grad än vad 
som är normalt. (Lönnstedt och Eklöv 2016). Dessa resultat kan kopplas till de kraftiga nedgångar av 
abborre- samt gäddbestånden som skett i östersjön det senaste årtiondet. Tidigare har övergödning i 
kombination med brist på lämpliga lekområden framställts som den huvudsakliga orsaken, något som 
nu måste omvärderas.  
 
Ytterligare ett problem med mikroplaster är att miljöskadliga kemikalier som redan finns i naturen kan 
binda till plasternas partikelyta och på så sätt ackumuleras av organismer. Fortfarande finns det som 
nämnt många effekter som av mikroplaster som ännu ej är studerade i någon högre grad. Att 
gummigranulat i undersökningar har bedömts som den näst största källan till mikroplaster bör inte 
avfärdas. För att kartlägga exakt i vilken omfattning spridningen eker krävs fördjupade studier för att 



bekräfta gummigranulatets flödesvägar ut i naturen och på så sätt hitta lösningar för att förhindra det. I 
slutändan bör man även fasa ut gummigranulatet och hitta ett miljövänligt ersättningsmaterial.   
 
Toxiska ämnen i gummigranulat 
 
Utgångsläge för bedömning  
Som teoretisk bakgrund för kartläggningen av vilka toxiska ämnen som gummigranulat i 
konstgräsplaner består av används tekniska rapporter, fallstudier, och forskningsrapporter på området. 
I stor omfattning används den tekniska rapporten ”systemanalys av konstgräsplaner – miljö och 
kostnadsaspekter” som publicerades 2015 av industridoktoranden Simon Magnusson vid Luleås 
tekniska universitet eftersom den innehåller en omfattande litteraturstudie som inbegriper majoriteten 
av tidigare studier på området.   
 
De litterära källor som använts är publicerade efter Kemikalieinspektionens (KemI:s) rekommendation 
gällande material i konstgräsplaner år 2006, och de vetenskapliga mätundersökningar som används är 
publicerade efter regeringens reglering av högaromatiska oljor (HA-oljor) som trädde i kraft 2010 där 
nya gränsvärden utformades. Samtidigt tas då indirekt hänsyn till att sammansättningen av däck, vilket 
den typ av fyllmaterial som benämns SBR består av, har ändrats över tid. (KemI, 2006)  
 
De fyllmaterial vars sammansättning och miljöpåverkan behandlas här är de som nämnts tidigare i 
denna litteraturstudie: SBR (Styren Butadien Rubber), EPDM (Ethylene Propylene Diene M-class 
rubber), R-EPDM (återanvänt EPDM) och TPE (Termoplastisk Elastomer). I Magnussons rapport från 
2015 konstateras att informationen om exakt sammansättning i de flesta fall inte tydligt och 
tillgängligt uppges av producenten för samtliga fyllmaterial, samt att det inte i någon vidare 
omfattning utförts toxikologiska tester av materialen.   
 
Kemisk sammansättning med hänsyn till toxiska ämnen 
Här följer en översiktlig summering av vilka miljöskadliga ämnen som de fyra olika gummigranulaten 
består av enligt Magnussons studie (2015). 
 
SBR 
Den typen av granulat som produceras av uttjänta gummidäck benämns SBR. Till skillnad från de 
andra fyllmaterial som beskrivs här så tillförs inga tillsatser SBR via produktion till följd av ytterligare 
behandling. Sammansättningen av SBR kan således antas bero på den ursprungliga 
tillverkningsprocessen av de däck som granuleras. De ämnen som bedöms utgöra största miljöfaran i 
den här typen av däck är främst kimrök (tillsätts för att öka slitstyrkan), zinkoxid (används vid 
vulkanisering) samt ftalater (mjukgörare) som kan innehålla polyaromatiska kolföreningar, så kallade 
PAH: er. 
 
EPDM 
Fyllnadsmaterialet som benämns EPDM och som används till konstgräsplaner består av nytillverkat 
vulkaniserat gummi uppblandat med sampolymeret EPDM. Vid tillverkning av detta gummi tillförs 
diverse tillsatser, och de ämnen som finns i materialet som bedöms utgöra största miljöfaran är 
kimrök, mjukgörare, flamskyddsmedel, och eventuellt zinkoxid beroende på vilken typ av vulkning 
som ingått i produktionen. 
 
R-EPDM 
R-EPDM ingår ej i några av de riskkarakteriseringar som Magnusson (2015) använt sig av från 
tidigare studier eftersom att informationen om exakt sammansättning är högst bristfällig gällande detta 
fyllnadsmaterial i synnerhet. Eftersom R-EPDM består av återanvända produkter av EPDM så beror 
innehållet i hög grad av vad ursprunget till gummit är.   
 
 



 
TPE 
Fyllmaterialet TPE är nytillverkad termoplastisk elastomer (plast) som blandas med gummi. Innehållet 
i TPE beror på vilken typ av additiver som tillförs vid produktion som potentiellt kan innefatta 
metaller och organiska ämnen av olika slag. Vid produktion tillsätts även processtabilisatorer och 
paraffinolja vilka i sin tur innehåller fenoler respektive PAH:er. Vidare kan råvaran SEBS, som TPE 
består till stor del av, innehålla ftalater, fenoler, metaller, och organiska ämnen.  
 
Kemisk analys av lakvatten 
Vid lakningsförsök på labb av samtliga fyllmaterial fann Magnusson (2015) att R-EPDM orsakade 
mest utlakning av zink och löst organiskt kol (DOC) med ungefär 50 respektive 4 gånger så höga 
koncentrationer jämfört med gummigranulaten vars lakvatten hade näst högst koncentrationer, vilket i 
bägge fallen var SBR. SBR utlakade dock högst koncentrationer av fenoler. Magnusson fann även att 
R-EPDM lakade lättflyktiga organiska ämnen (VOC) i långt högre grad än de andra fyllmaterialen. 
Vad gäller samtliga resultat från lakstudien poängteras att metodiken kan orsaka överskattningar i 
mätvärdena vilket föranleder att de bör bedömas relativt varandra snarare än som doser. 
 
I en fördjupande ettårig fallstudie som publicerades av Magnusson år 2017, vilken bygger vidare på 
undersökningar av miljöpåverkan av SBR och EPDM, provtas dräneringsvatten från två 
konstgräsplaner med endera av fyllmaterialen. Ur dessa undersökningar konstateras att uppmäta halter 
av metaller och organiska föreningar i dräneringsvattnet är klart under gällande riktvärden för utsläpp 
till dagvatten.   
 
En separat provtagning utförd av COWI på begäran av Miljö- och hälsoskyddsenheten (Liethner, 
2016) visar på förhöjda halter av zink i lakvattnet från en konstgräsplan med SBR som fyllmaterial. 
Resultaten pekar dock inte på någon extrem zinkförorening då värdena fortfarande var under gällande 
riktvärden för dag- och ytvatten. Att SBR orsakar förhöjda halter av zink i lakvattnet överensstämmer 
med resultaten från en nederländsk studie av Verschoor (2007) där en modell används för att beräkna 
en förväntad utlakning av zink från SBR. Resultaten från den nederländska studien pekar - till skillnad 
från resultaten i COWI:s provtagning - på en miljörisk på grund av att zinkutlakning kan orsaka 
koncentrationer som överstiger gränsvärdena i yt- och grundvatten.  
 
Riskbedömning  
I slutändan kan det konstateras att majoriteten av nyligen publicerade studier inom området inte visar 
på negativa miljökonsekvenser med avseende på toxiska ämnen till följd av att man använder någon 
typ av gummigranulat som fyllmaterial i konstgräsplaner. Detta är även i linje med tidigare 
internationella undersökningar, däribland den utförd av danska EPA (Nilsson et al., 2008) som i sin tur 
stödjer sina resultat med hjälp av liknande tidigare studier från Frankrike, Schweiz, och 
Nederländerna. Både i den danska studien och i Magnussons studie från 2015 poängteras det dock att 
samtliga fyllmaterial innehåller en mängd oönskade ämnen som på olika sätt kan hamna i omgivande 
miljöer. Det bör inte heller på något sätt förringas att två av studierna som tagits del av pekar på 
förhöjda halter av zink i lakvattnet från konstgräsplaner med SBR, varav en bedömer utlakningen som 
en miljörisk. Det bör även beaktas att varken TPE eller R-EPDM hitintills har undersökts i någon 
särskild omfattning.  
 
Slutsats  
I dagsläget är den dokumenterade miljöfaran av toxiska ämnen som utlakas från gummigranulat i 
konstgräsplaner bristfällig, och de undersökningar som utförts har pekat på att utlakningen är 
försumbar i de allra flesta fall. Sannolikt skulle liknande mätningar som de som ingick i Magnusons 
studie från 2017 och COWI:s provtagning från 2015 behöva utföras under längre tidsperioder för att få 
en tydligare bild av miljörisken. Flödesanalysen i Swecos rapport visar på att stora mängder 
gummigranulat försvinner från konstgräsplaner årligen. Detta kan antas stå för en betydligt större 
spridning av både toxiska ämnen och mikroplaster än vad som dokumenterats från utlakning med 
grund i att konstgräsplaner med gummigranulat pekats ut som den näst största källan till spridning av 



mikroplaster till sötvatten och marina ekosystem i Sverige. Ifall dessa uppgifter är korrekta så bör 
konstgräsplaner som de utformas idag betraktas som ett stort miljöhot baserat på mikroplasternas 
många effekter på näringskedjan. 
 
Utifrån denna litteraturstudie vore ett tillvägagångssätt att ytterligare provta dräneringsvatten under 
längre tid, och kartlägga mikroplasternas spridning noggrannare för att öka förståelsen kring 
miljökonsekvenserna. Alternativt så skulle antagandet att innehållet av toxiska ämnen och 
mikroplaster i samtliga typer av gummigranulat på lång sikt riskerar att hamna i miljön kunna 
motivera att substituera gummigranulat som fyllmaterial. Detta antagande ligger till stor del som grund 
till arbetets målsättning att finna ett lämpligt substitut till gummigranulat i konstgräsplaner.  
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Sammanfattning 
Det finns idag tre typer av organiska fyllnadsmaterial på som kan ersätta gummigranulat på 
konstgräsplaner. Dessa är kokos, bark och kork. Efter provtagning av dagvattnet från planer 
med kokos och kork har man konstaterat att halterna av miljöfarliga ämnen är mycket låga till 
låga, samtidigt som planerna anses hålla god standard. 
 
Kokosfiber som fyllnadsmaterial finns kommersiellt på marknaden, antingen som en egen 
lösning eller i blandning med kork eller till och med kork och TPE. Vissa av dessa produkter 
är anpassade till fotbollsplaner och uppfyller internationella standarder, andra har inte använts 
i detta hänseende tidigare.  
 
Studeras kork som alternativ framgår det att det används relativt sparsamt i Sverige. De mest 
kända exemplet är Allsvenska laget IF Elfsborg som anammat en produkt med expanderad 
kork. Denna kork ska till skillnad från vanlig kork inte absorbera vatten vilket undanröjer 
problemet med för hårda planer. Frågor har dock väckts om dess lämplighet som 
fyllnadsmaterial och IF Elfsborg har efter knappt ett års användning av korken bytt till grönt 
TPE. 
 
Bark är ett annat material som nämns i dessa sammanhang. Dock kan inga nuvarande planer 
hittas där man testat bark som fyllnadsmaterial i konstgräsplaner, men det existerar alternativ 
internationellt som bygger på nötskal, och då främst skal från valnöt som pressats ihop i små 
pellets-korn. Underlaget klassas som väldigt hård men kompakteras å andra sidan inte, varför 
det tjänar som en bra kandidat till nytt fyllmaterial. 
 
Som ett alternativ till konstgräsplaner utreds hybridgräsmattor. Hybridgräsmattor är en 
kombination av konstgräs och naturligt gräs som kan se ut på många olika sätt. Gemensamt 
för samtliga är att de är tåligare än naturliga gräsmattor, men inte har en lika hög 
nyttjandegrad som konstgräsmattor.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

Alternativa fyllnadsmaterial  

I en litteraturstudie utförd av Sweco Environment AB på uppdrag av Naturvårdsverket i 
samverkan med Kemikalieinspektionen, har några olika fyllnadsmaterial utretts som alternativ 
till de konventionella gummigranulaten, som ofta är gjorda av återvunnet däckmaterial (SBR). 
I denna studie har nytillverkat vulkaniserat industrigummi (EPDM), återvunnet vulkaniserat 
industrigummi (R-EPDM), nytillverkad termoplast (TPE) och olika typer av organiskt 
fyllnadsmaterial undersökts. Dessa organiska fyllnadsmaterial är kork, bark och kokos 
(Wallberg 2016, s. 2, 26).  
Slutsatserna av studien blev att materialens kemiska egenskaper skiljer sig mellan olika 
tillverkare och att det finns mycket lite information om de organiska fyllnadsmaterialen då de 
inte testats i någon större utsträckning. Dock visade sig EPDM och TPE vara bättre än SBR 
med avseende på halterna av farliga ämnen. Författarna avfärdar helt användandet av REPDM 
som fyllnadsmaterial på grund av den förhöjda risken att detta material innehåller farliga 
ämnen då det består av en blandning av material från olika källor (Wallberg 2016, s. 4).  
 
Befintliga planer med organiska fyllnadsmaterial  
I Stenungsunds kommun finns det sedan år 2013 två konstgräsplaner där fyllnadsmaterialet 
består av 90 % kokos och kork och ca 10 % TPE. TPE:n i detta fall består av 
styreneten/butadienstyren (SEBS), paraffinolja, polyolefiner och kalciumkarbonat. Totalt 
tillfördes 80 ton fyllnadsmaterial vid anläggningen (Provtagning och analys av dagvatten från 
Vallens konstgräsplaner under 2014 och 2015, 2016). Kommunen uppger att kostnaden för 
dessa två konstgräsplaner inklusive en tillhörande reningsanläggning uppgick till ca 10 
miljoner kronor (Larsson, 2013). Återförsäljarna uppger själva att priset är högre än för SBR, 
men lägre än för TPE och EPDM (Geo Infill Pro, 2017). Sedan anläggningen av planerna har 
det inkommande dräneringsvattnet provtagits och genomgått okulär besiktning vid tre 
tillfällen under två års tid. I provtagningen har man tittat på halterna av metaller, polycykliska 
aromatiska kolväten (PAH), ftalater och andra organiska ämnen, suspenderade ämnen samt 
turbiditet och pH (Provtagning och analys av dagvatten från Vallens konstgräsplaner under 
2014 och 2015, 2016). Av analysresultaten framgick att halterna av miljöfarliga ämnen var 
mycket låga till låga, ibland till och med under detektionsgränsen. Dock var halterna av zink, 
bly, koppar och ftalaten DEHP något högre än jämförelsevärdena vid några provtillfällen 
(Provtagning och analys av dagvatten från Vallens konstgräsplaner under 2014 och 2015, 
2016). Däremot diskuteras det i rapporten om de jämförelsevärden som har använts egentligen 
är applicerbara på just denna typ av dagvatten. Vissa av halterna är också i enlighet med vissa 
jämförelsevärden medan de överstiger andra. Det går inte heller att med säkerhet säga att 
ämnena kommer från konstgräsplanens material utan åtminstone i fallet med DEHP, koppar 
och zink så skulle de förhöjda halterna kunna bero på atmosfärisk deposition. Angående den 
förhöjda halten av DEHP nämns det att halten förvisso är högre än det normala i regnvatten, 
men 5 till 6 gånger lägre halt än i avrinningsvattnet från en standard parkeringsplats. Det 
skulle också kunna komma från övrig ny utrustning och inte direkt från planen. I de filter som 
finns i reningsanläggningen har också en mycket liten volym partiklar fångats upp, främst då 
partiklar av TPE (Provtagning och analys av dagvatten från Vallens konstgräsplaner under 
2014 och 2015, 2016). Ett par av slutsatserna i rapporten är att reningsanläggningen är 
överflödig samt att risken för att miljöfarliga ämnen från planen ska läcka ut är mycket liten. 
Detta eftersom halterna i provtagningarna generellt är mycket låga. Dock dras också 
slutsatsen att denna typ av provtagning inte kan ses som representativa då de utförts vid ett 
mycket begränsat antal tillfällen. Många faktorer såsom nederbörd, torka och värme kan 



påverka halterna och dessa faktorer tenderar exempelvis att variera mycket över året 
(Provtagning och analys av dagvatten från Vallens konstgräsplaner under 2014 och 2015, 
2016).  
När det gäller funktionen upplever fotbollsklubben själva att planerna kräver mer harvning, 
det vill säga ”uppluckring” av fyllnadsmaterialet med hjälp av en harv, men mindre påfyllning 
av fyllnadsmaterial och att fyllnadsmaterialet inte fastnar på spelarnas kläder och skor i 
samma utsträckning. De uppger också att planerna kräver bevattning vid torra, varma 
sommardagar (Pilotprojekt - Certifierat konstgräs i Stora Höga, 2016). Återförsäljarna utlovar 
naturlig bollstuds och stötdämpning, utmärk dränering samt bättre fotstabilitet. De medger 
samtidigt att två nackdelar är att materialet håller fukt och fryser lättare samtidigt som det 
kräver något mer påfyllning, vilket som går emot klubbens upplevelse (Geo Infill Pro, 2017). 
Tillverkarna garanterar också att bollstuds och stötdämpning är i enlighet med nationella och 
internationella standardvärden från Lega Nazionale Dilettanti (LND) och Fédération 
Internationale de Football Association (FIFA). De skriver också att materialet är beständigt 
mot nedbrytning, UV-strålning och höga temperaturer (Geo Plus, 2017). 
 
Tidigare studier  

Enligt en dansk studie utförd av det danska miljöministeriet så uppvisar extrakt från 
fyllnadsmaterial gjort på kokosfiber inget innehåll alls av miljöfarliga ämnen. Dock finns det 
inga laktester gjorda på denna typ av material (Nilsson et al., 2008, s. 10). Där nämns också 
att enligt uppgifter från en dansk tillverkare så kostar 120 ton fyllnadsmaterial av kokos 850 
000 DKK, alltså ungefär 1 miljon SEK samtidigt som 120 ton konventionellt fyllnadsmaterial 
av SBR skulle kosta 180 000 DKK, vilket motsvarar drygt 230 000 SEK. Däremot kostar 
fyllnadsmaterialet av kokos lika mycket som om EPDM eller TPE skulle användas. Om 
hänsyn togs till att EPDM har annan densitet än SBR och priset räknades om därefter skulle 
det istället uppgå till omkring 1,4 miljoner SEK (Nilsson et al., 2008, s. 18). Det vill säga 
dyrare än fyllnadsmaterial av kokosfiber. 
 
I en italiensk studie utförd vid ”Centre for Research on Turfgrass for Environment and 
Sports” på Pisa universitet så har försök utförts på en hybridgräsmatta med organiskt 
fyllnadsmaterial. Gräs har planterats på en modifierad konstgräsplan av tredje generationen. 
Därefter har denna fyllts på med fyllnadsmaterial bestående av 37.5% kokosfibrer, 37.5% 
kork och 25% TPE. Detta material fick då ett pH på 5,3 och en elektrisk konduktivitet på 2,7 
dS/m. Planen gödslades och konstbevattnades men inget ogräsmedel användes. Labosport 
Italia utförde sedan olika tester som definierats av FIFA i Handbook of Test Methods (2008). 
Kraven på tvåstjärnig FIFA certifiering uppfylldes vad det gällde stötdämpning, vertikal 
deformation, friktion mot ytan, bollstuds uppifrån och hur dubbar glider mot ytan. Dock 
uppfylldes det inte vad det gäller bollstuds från en vinkel och hur dubbar bromsas in mot ytan, 
om kriterierna för konstgräs tillämpades. Däremot uppfylldes kraven som ställs på en 
naturgräsplan. Vidare så testades risken för huvudskador enligt kriterier från EN 1177 Safety 
requirements and test methods (1997). Testerna utfördes vid temperaturer och relativ 
fuktighet på 10-19ºC respektive 36-72%. Studien kom också fram till att planen var mycket 
tålig för slitage. Efter fem månaders användning där intensiteten låg något över vad som anses 
maximal användning för en naturgräsplan, täckte gräset fortfarande 100% av planen (Lulli et 
al., 2010). 
 
Kommersiellt tillgängliga fyllnadsmaterial av kokos  



Enligt en amerikansk tillverkare och distributör kan de erbjuda fyllnadsmaterial gjort av 
kokosfiber som är helt organiskt och nedbrytbart. Detta ska, förutom att erbjuda 
stötdämpning, hindra konstgräset från att vecka eller röra sig (iCOIR Sports Turf, u.å.). 
Tillverkaren uppger att detta fyllnadsmaterial ska ha en låg nedbrytningsgrad, en mycket god 
vattenhållningsförmåga samtidigt som den erbjuder god dränering. Dock verkar produkten 
främst rikta sig till konstgräs på golfbanor och amerikanska fotbollsplaner (iCoir Granular 
Coco Coir Pith, u.å.). 
 
Ett annat fyllnadsmaterial gjort av kokosfiber är Geofill av Shaw Sports Turf. Förutom att det 
också är helt organiskt och nedbrytbart utlovar tillverkaren fotstabilitet och att rullande, 
stötdämpning och studs av bollen är likt det på naturgräs. Detta eftersom att materialet 
tillsammans med en underliggande ”shock pad” deformeras vertikalt, gör motstånd mot 
rotation och har en studskoefficient som ger naturlika egenskaper. Studskoefficient är en 
materialkonstant som beskriver kvoten mellan bollens relativa hastighet före och efter studs 
(Studskoefficient, u.å.). Dessutom ska materialet ha ett såpass lågt g-tal att risken för 
huvudskada är låg och minskad skaderisk tack vare sin stötdämpande förmåga. G-talet 
beskriver alltså den kraft en kropp utsätts för vid förändring i rörelseriktning (g-tal, u.å.). 
 
Vidare påstår tillverkaren att material absorberar vatten väl (7-8 gånger sin egen vikt) och kan 
hålla sig svalare än vad gummigranulat kan tack vare avgivning av vattenånga vid ökande 
temperaturer samtidigt som det inte absorberar energi. Bäst prestanda har planen dock vid 30- 
40% fuktinnehåll. Enligt dem har materialet använts i 10 år på över 500 planer runt om i 
världen i olika klimat, inklusive på professionella fotbollsplaner. Materialet ska också vara 
beständigt mot att mögla och brytas ner samtidigt som det inte avger miljöfarliga ämnen till 
dräneringsvattnet. Vad det gäller underhållning av planerna menar tillverkaren att det inte 
kräver mer än andra konventionella konstgräsplaner, men mindre än naturgräsplaner och att 
planen bör harvas ungefär en gång per år för att materialet ska luckras upp (GeoFill - Shaw 
Sports Turf, u.å.). 
 
Ett fyllnadsmaterial som finns på marknaden är Corkonut, en blandning av kork och kokos 
där kork bidrar med porositet och kokos med vattenhållande förmåga samtidigt som god 
dränering utlovas. Tillverkarna GreenPlay menar att planer med detta material uppfyller eller 
överstiger FIFA:s krav. Enligt hållbarhetstester där en projektil på ca 9 kg har släppts från ca 
60 cm höjd 1 000 gånger. Detta skedde utan nämnvärd påverkan på granulatens geometri med 
2% avvikelser från den ursprungliga och en ökning av skrymdensiteten på 0.001g/cm3 
(Organic Alternative Infill, u.å.). 
 
En blandning mellan kokos och kork återfinns också i fyllnadssystemet InfillPro Geo från 
Limonta (Guide to synthetic infill products, 2012, s. 2). Vid temperatur- och fuktighetstester 
blir resultatet att detta material håller sig inom 20 grader fahrenheit från naturgräs, medan det 
konventionella gummigranulatet maximalt stiger till 76 grader fahrenheit över naturgräset. 
Dessutom håller det organiska fyllnadsmaterialet fukten mycket bättre än gummigranulatet 
(Greenplay Organics, 2012). Detta fyllnadsmaterial har använts på över 400 planer runt om i 
världen och har till artikelns datum inte behövt bytas ut. Bland dessa planer ingår sådana som 
är certifierade enligt FIFA 2 Star (Organic Infill Replaces Car Tires in Turf, 2015). 
 
Kork som fyllnadsmaterial 

Numera studeras kork mer noggrant som ett faktiskt alternativ till gummigranulat. Kork 



utvinns ur trädet korkek. Den största mängden korken produceras i Medelhavsregionen med 
Portugal som största producent. Användningsområdet för kork är allt ifrån flaskkorkar till 
skosulor (Nationalencyklopedin 2017) .  
 
I Sverige används endast kork sparsamt som fyllnadsmaterial i konstgräsplaner (Wallberg 
m.fl. 2016). Det mest kända exemplet är IF Elfsborg i Allsvenskan som anammat just kork 
som fyllnadsmaterial på sin konstgräsplan (www.unisport.com). De har använt sig av 
produkten eCork framtagen av företaget Unisport. eCork består av en expanderad kork vilket 
gör att den inte absorberar vatten på samma sätt som vanlig kork. Mer specifikt innebär 
expandering av korken att den upphettas med hjälp av vattenånga vilket gör den mer 
beständig gentemot icke behandlad kork. En stor fördel enligt Unisport att granulatet inte 
fryser och gör planen för hård på vintern. Något som annars kan bli ett problem på de svenska 
planerna. Andra positiv effekter av den expanderade korken enligt Unisport är en mer 
brandsäker produkt med en god värmeledningsförmåga ( www.unisport.com) .  
 
Frågor kring dess hållbarhet och funktion har dock ifrågasatts och enligt Erik Hang som är 
enhetschef på Anläggningsenheten på Fritids- och folkhälsoförvaltningen på Borås stad. IF 
Elfsborg har redan efter knappt ett års användning slutat med denna kork som 
fyllnadsmaterial och bytt till grönt TPE. Då korken är ett lätt material som väger ca 10-12 
gånger mindre än gummigranulat per volymenhet skapar detta problem vid t.ex. plogning och 
borstning av planen då tyngden på konstgräsmattan blir avsevärt lägre vilken riskerar att leda 
till förflyttning av denna. Korkens lätta vikt medför även att den lättare rör på sig vilket kan 
göra planen ojämn. Den bortförs lätt vid plogning vilket gör planen för hård under vintern och 
därmed spel omöjligt. Hang nämner även att detta resulterat i att sanden kommit fram på vissa 
ställen och bildat gropar. Något som påverkar spelarsäkerheten i och med att vridmotståndet 
för en sko med dobbar är avsevärt högre i sanden. En av fyllnadsmaterialets huvudsakliga 
uppgifter är att agera stöd åt konstgräsets strån. Något som korkens stora mobilitet bidrar till. 
De har även upplevt att korken verkar bli statiskt elektrisk vilket medfört att de lättare fastnat 
på spelare och redskap vilket resulterar i ansenliga mängder kork som transporteras bort från 
planen. I ett försök att lösa detta har man testat blanda in 1 % såpa i bevattningsvattnet vilket 
dock har varit effektlöst. Vidare orsakar kraftiga regn att korken blir klibbig och klumpar ihop 
sig vilket i princip omöjliggör hantering och utjämning. Ett annat problem som uppdagats är 
ogrästillväxt till följd av att korken som sagt är ett organiskt material.  
 
I Sverige används endast kork sparsamt som fyllnadsmaterial i konstgräsplaner (Wallberg 
m.fl. 2016). Det mest kända exemplet är IF Elfsborg i Allsvenskan som anammat just kork 
som fyllnadsmaterial på sin konstgräsplan (www.unisport.com). De har använt sig av 
produkten eCork framtagen av företaget Unisport. eCork består av en expanderad kork vilket 
gör att den inte absorberar vatten på samma sätt som vanlig kork. Mer specifikt innebär 
expandering av korken att den upphettas med hjälp av vattenånga vilket gör den mer 
beständig gentemot icke behandlad kork. En stor fördel enligt Unisport att granulatet inte 
fryser och gör planen för hård på vintern. Något som annars kan bli ett problem på de svenska 
planerna. Andra positiv effekter av den expanderade korken enligt Unisport är en mer 
brandsäker produkt med en god värmeledningsförmåga (www.unisport.com). Frågor kring 
dess hållbarhet och funktion har dock ifrågasatts och enligt Erik Hang som är enhetschef på 
Anläggningsenheten på Fritids- och folkhälsoförvaltningen på Borås stad. IF Elfsborg har 
redan efter knappt ett års användning slutat med denna kork som fyllnadsmaterial och bytt till 
grönt TPE. Då korken är ett lätt material som väger ca 10-12 gånger mindre än 
gummigranulat per volymenhet skapar detta problem vid t.ex. plogning och borstning av 



planen då tyngden på konstgräsmattan blir avsevärt lägre vilken riskerar att leda till 
förflyttning av denna. Korkens lätta vikt medför även att den lättare rör på sig vilket kan göra 
planen ojämn. Den bortförs lätt vid plogning vilket gör planen för hård under vintern och 
därmed spel omöjligt. Hang nämner även att detta resulterat i att sanden kommit fram på vissa 
ställen och bildat gropar. Något som påverkar spelarsäkerheten i och med att vridmotståndet 
för en sko med dobbar är avsevärt högre i sanden. En av fyllnadsmaterialets huvudsakliga 
uppgifter är att agera stöd åt konstgräsets strån. Något som korkens stora mobilitet bidrar till. 
De har även upplevt att korken verkar bli statiskt elektrisk vilket medfört att de lättare fastnat 
på spelare och redskap vilket resulterar i ansenliga mängder kork som transporteras bort från 
planen. I ett försök att lösa detta har man testat blanda in 1 % såpa i bevattningsvattnet vilket 
dock har varit effektlöst. Vidare orsakar kraftiga regn att korken blir klibbig och klumpar ihop 
sig vilket i princip omöjliggör hantering och utjämning. Ett annat problem som uppdagats är 
ogrästillväxt till följd av att korken som sagt är ett organiskt material.  
 
Valet av kork som fyllnadsmaterial är en något vanligare syn i södra Europa där man slipper 
problemet med hårda planer som följd av kalla temperatur i lika hög grad. Något som 
framhävs av många leverantörer till kork vad gäller dess fördelar gentemot andra organiska 
material som t.ex kokos är dess egenskaper som gör dyr bevattning för bibehållande av 
fuktighet överflödig ( www.fieldturf.com) . I Danmark har man studerat lakvatten och 
analyserat detta med avseende på kemikalier. Där framgår att kork/kokos har en totalhalt av 
zink på 109 μ g/L i jämförelse med SBR (930 μ g/L), grått industrigummi (250 µg/L), 
respektive TPE (88 µg/L) (Kjaer 2014). Där värdena för SBR översteg de danska limniska 
riktvärdena. I övrigt dras slutsatsen att vad gäller kork/kokos som fyllnadsmaterial inte 
överskrider riktnivåerna för skada på limniska organismer på de kemikalier och ämnen som 
testats. 
 
Bark som fyllnadsmaterial 

Bark nämns i undersökningar som ett alternativt fyllnadsmaterial (Wallberg, P., et al., 2016) 
men det finns inga planer i Sverige som använder sig av bark-lösningar. Dock existerar 
alternativ internationellt som bygger på nötskal, och då främst skal från valnöt. 
 
På den internationella marknaden finns bl.a. ShellTech och SafeShell, båda består av skal från 
svart och engelsk valnöt som malts ner och pressats ihop till mindre pellets-formade delar. 
Båda materialen uppges vara mycket hållbara och inte kräva särskilt mycket underhåll. 
Exempelvis Shell Tech består av asymmetriska korn och kompakteras därför inte i lika hög 
grad vilket minskar graden av underhåll. Även SafeShell innehåller olika former på skalen 
och därför borde samma effekt uppstå här. Skalen är väldigt hårda och absorberar därför ingen 
vätska, de flyter inte heller när marken blir vattenfylld. De är dessutom tillräckligt tunga för 
att inte blåsa i väg vid kraftiga vindar, eller fastna i kläder. Allergener tas också bort i 
tillverkningsprocessen, så det är ingen fara för valnötsallergiker att spela på underlaget. 
(USGreentech, u.å.) och (hafidchow, 2017). 
 
Även om bl.a. SafeShell uppges vara ”player friendly” (USGreentech, u.å.) kan underlaget 
förväntas vara hårdare än t.ex. gummi som ju är mer elastiskt. Detta borde resultera i en 
snabbare plan och ett snabbare spel. ShellTech rekommenderas inte som en helhetslösning när 
det kommer till ifyllnad i konstgräsplaner, utan endast som ett komplement till 
gummigranulat. (Artificial Turf Express, 2016). 
 



Hybridgräsmatta som alternativ till konstgräs 

Det finns många varianter av hybridgräsmattor där samtliga har gemensamt att de är en 
korsning av konstgräs och naturgräs. Huvudsyftet med denna blandning är att förstärka 
naturgräset för att kunna öka både belastning och nyttjandegrad. (Olsson, 2015) På bland 
annat gräsmattan Desso GrassMaster sys plastfibrerna in i gräsmattan, ca 20 cm ner i marken 
och tjänar till att hålla ihop rotzonen av gräsmattan, medans rötterna växer runt fibrerna och 
håller dem kvar i marken. Konstgräset sticker sedan upp över marken, och naturgräset hålls på 
en höjd som är några millimeter längre. (Desso Sports Systems) Ett annat exempel är den 
nederländska varianten XtraGrass, där syntetiska grässtrån är nedsydda i en solid matta som 
läggs ut på marken. Sedan fylls en jordblandning på och gräs sås ovanpå mattan. De naturliga 
grässtråna växer sedan ner emellan de syntetiska stråna. Mattan bryts också delvis ner för att 
ge plats åt gräsrötterna, samtidigt som den fortsätter att tillhandahålla en stark struktur för 
planen.(XtraGrass, 2014) Ett tredje alternativ finns i AirFibr som har en liknande 
uppbyggnad, men med en bädd av kork, sand och syntetiska microfiber, på samma sätt som i 
XtraGrass sås naturligt gräs ovanpå vilket resulterar i en förstärkt gräsmatta som blir mer 
stryktålig. Inblandningen av kork i rotzonen bidrar också till en mjukare matta. (Natural 
Grass) Ett annat exempel på mattliknande modeller är CoverLawn som är ett nätsystem med 
rombformade hål, där syntetiska grässtrån sticker upp från nätet och naturligt gräs kan växa i 
hålen. Nätet fungerar sedan som en armering av gräsmattan. (Åhus Turf) En modell som 
redan används i Sverige är Fibreturf, som finns på Gamla Ullevi. Här läggs istället små 
plaststrån i växtbädden under gräset. (Olsson 2015) 
 
Gemensamt för samtliga av dessa hybridmattor är att de baserar sig på naturgräs, vilket 
genererar en kortare säsong och färre speltimmar överlag i jämförelse med en konstgräsplan. 
Jämfört med en naturgräsmatta är nyttjandegraden dock högre och säsongen skulle kunna 
förlängas en månad åt varje håll jämfört med naturgräs. (Johansson, 2015) På exempelvis 
CoverLawn kan man spela så länge marken är snö- och isfri, i Skåne betyder det att man kan 
spela ändå in i December. Med värmeslingor blir förutsättningarna desamma som för en 
naturgräsplan och man skulle kunna förlänga säsongen ännu mer. (Albäck, 2017) 
Underhållningskostnader liknar dem för en naturgräsplan, och är alltså mer omfattande än för 
en konstgräsplan. (Desso Sports Systems) Tåligheten hos hybridmattorna är mycket högre än 
hos naturliga mattor. T.ex. Desso GrassMaster tål ca 900 timmar spel per säsong, i jämförelse 
med en naturgräsplan som tål ca 300 timmars spel per säsong. (artificialgrass.info) Jämfört 
med en konstgräsplan är dock nyttjandegraden lägre, även om hållbarheten är längre. Priset är 
också lite dyrare än det för konstgräsplaner. (Johansson, 2015) Exempelvis sorten CoverLawn 
uppges kosta ca 300 kr/kvm att installera, exklusive underarbete som tillkommer vid alla 
anläggningar av gräs. (Albäck, 2017) 
 
Utöver hybridgräsmattor finns också alternativet konstgräsmattor utan ifyllning alls. Dessa 
uppges att vara snabba att installera eftersom de kommer i färdiga mattor, ha minimal 
underhållning och hålla i ca 8 år. (Domo Sports Grass) Dock anges dessa endast passa för 
temporära fotbollsplaner, bostadsområden och skolor. Gräsmattorna möter alltså inte krav för 
en högre nivå av fotboll. (Arturf, 2015) 
 
Sammanfattningsvis kan det alltså konstateras att en hybridgräsmatta är tåligare än en 
naturgräsmatta, men inte kan nyttjas i lika stor utsträckning som en konstgräsplan eftersom 
den delvis består av naturligt gräs som slits. Med uppvärmning av planen kan säsongen dock 
förlängas betydligt även om det inte blir samma prestandamått som för en konstgräsplan. 



Hybridgräsmattan har ungefär samma kostnad i drift som en naturgräsmatta, men dessa skiljer 
sig inte väsentligt från underhållningskostnader för en konstgräsplan. (Olsson, 2015) 
 
Slutsats 

I dagsläget finns endast ett fåtal konstgräsanläggningar i Sverige som använder sig av 
organiskt fyllnadsmaterial. Alla de tre fyllnadsmaterialen uppvisar låga halter av miljöfarliga 
ämnen vid provtagning av dagvattnet.  
 
Kokosfibrer är ett alternativ som finns kommersiellt på marknaden, antingen som en egen 
lösning eller i blandning med kork eller till och med kork och TPE. Kokos ska enligt flera 
tillverkare erbjuda bra stötdämpning, och hindra konstgräset från att vecka eller röra sig. Det 
sk även ha en låg nedbrytningsgrad, mycket god vattenhållningsförmåga men samtidigt god 
dränering. Kokos har testats på ett ganska stort antal planer runt om i världen med önskvärd 
effekt. Den kräver dock en fuktighetsgrad på 30-40% vilket kräver dyra 
bevattningsanläggningar. 
 
Studeras kork som alternativ framgår det att det används relativt sparsamt i Sverige. De mest 
kända exemplet är Allsvenska laget IF Elfsborg som anammat en produkt med expanderad 
kork. Denna kork ska till skillnad från vanlig kork inte absorbera vatten vilket ska undanröja 
problemet med för hårda planer. Andra positiva effekter enligt leverantören Unisport är att 
den expanderade korken är en mer brandsäker produkt med en god värmeledningsförmåga. 
Frågor har dock väckts om dess lämplighet som fyllnadsmaterial och IF Elfsborg har efter 
knappt ett års användning av korken bytt till grönt TPE. De har erfarit att en ansenlig mängd 
komplikationer med produkten och utifrån dessa kan man dra slutsatsen att kork fungerar 
relativt dåligt som fyllnadsmaterial i svenska förhållanden.  
 
Nötskal är ett annat alternativ i dessa sammanhang, trots att det är relativt otestat finns god 
potential i materialet, då det kompakteras väldigt lite och på grund av sin tyngd inte heller 
fastnar i kläder eller lätt kan blåsa bort. Det dränerar dessutom vatten väldigt bra och flyter 
inte heller bort. Nackdelen med detta material är att det inte är särskilt dämpande, och därför 
skulle antagligen ytterligare komplement såsom sviktpad eller dylikt kunna användas för att 
kompensera. 
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Sammanfattning  
Konstgräs började användas i sportsammanhang 1966 av baseballaget Houston Astros. 
Astroturf som gräset kom att kallas var tillverkat av nylon. Ett material med hög tålighet men 
låg komfort. Under 1970-talet kom andra generationens konstgräs, tillverkat av det mer 
skonsamma materialet polypropen. Konstgräset anlades på fyra engelska proffsklubbars 
hemmaarenor under 1980-talet, men försvann helt från engelska proffsfotbollen under 1990-
talet. Den tredje generationens konstgräs kom i mitten av 1990-talet, vilket är den 
generationen som används än idag.  
 
För att bygga en konstgräsplan krävs ett gediget grundarbete med både geotekniska 
undersökningar samt markarbete. Dessa åtgärder utförs så marken dränerar bra, minska risken 
för tjällyft samt att planen behåller en jämn yta. Efter markarbetet installeras ofta en sviktpad 
med dämpande förmåga vilket konstgräset sedan installeras ovanpå. För att hålla konstgräset 
på plats samt få önskade spelegenskaper fylls planen på med sand och fyllnadsmaterial. 
Fyllnadsmaterialet består ofta av gummigranulat, det finns även helt naturliga alternativ, 
dessa material är dock inte vanliga i Sverige. 
 
Kostnaderna för att anlägga och underhålla konst- och naturgräsplaner har utretts översiktligt 
och utifrån denna litteraturstudie är det svårt att med säkerhet avgöra vilket alternativ som är 
mer ekonomiskt hållbart på kort och lång sikt. Det tycks som att anläggningskostnaderna inte 
nödvändigtvis behöver skilja sig åt, och att kvalitetseftersträvan är vad som avgör vilket 
alternativ som blir dyrare på kort sikt snarare än att ett av alternativen alltid är dyrare än det 
andra. Vad gäller kostnad på längre sikt pekar insamlad information på att konstgräs innebär 
en högre genomsnittlig årskostnad, även utan att inkludera kostnad för uppvärmning. Dock är 
det inte enbart totalkostnaden som bör räknas på i slutändan, utan även kostnad per spelad 
timme på kvalitativt underlag.  
 
  



Konstgräsets historia 
 
Konstgräs började användas i USA på 1950-talet för att förbättra den fysiska hälsan för 
ungdomar i storstäder. Det var dock inte förrän 1966 som konstgräs installerades i 
sportsammanhang. På baseballaget Houston Astros hemmaarena Astrodome hade man stora 
problem med att det naturliga gräset inte växte, man målade till och med marken grön för att 
få den visuella effekten av gräs. Denna första generation av konstgräs kom att kallas Astroturf 
och bestod av tätt böjda nylonfibrer som var vävda in i en bärare av skum. (Synthetic grass 
warehouse 2013) Allt eftersom började konstgräs användas i större och större utsträckning i 
USA och Kanada. (Scragg S. 2015) 
 
Under 1970-talet kom den andra generationens konstgräs, kallad ”shag turf”. Det nya gräset 
gjordes av polypropen istället för nylon. Fördelen med att använda polypropen istället för 
nylon var att nylonet skrapade utövarna då de gled på planen. Fler sporter kunde utövas på 
den nya generationens gräs, dock var gräset inte speciellt bra för fotboll. (Synthetic grass 
warehouse 2013) Fotbollens egenskaper vid studs och rullning liknade inte naturgräsets. Trots 
detta installerades den första konstgräsplanen inom professionell engelsk fotboll 1981 av 
fotbollsklubben QPR (Queen Park Rangers), ytterligare tre klubbar inom den engelska 
proffsfotbollen kom att installera konstgräs. Efter sju år avskaffade QPR sin konstgräsmatta 
då det ansågs ge QPR en stor fördel gentemot de motståndarna vars fotbollsplaner var av 
naturgräs, och 1994 försvann den sista konstgräsplanen från den engelska proffsfotbollen. 
(Canavan S.  BBC 2014) Förutom orättvisan för lag som inte var vana vid konstgräs så fanns 
problem med att konstgräset gav brännsår samt en oförutsägbar bollstuds (Scragg S. 2015). 
 
Under mitten av 1990-talet lanserades den tredje generationens konstgräs, man började 
tillverka konstgräset av polyeten, vilket är mjukare än polypropen som användes för andra 
generationens konstgräs. Idag används nästan uteslutande polyeten (Synthetic grass 
warehouse 2013). 2001 införde både det internationella- (FIFA) och det europeiska 
fotbollsorganet (UEFA) ett kvalitetsprogram för att utveckla en standard för tillverkning av 
konstgräs. 2004 infördes regler för vilka konstgräsplaner som man fick spela internationella 
matcher på, planerna behövde vara FIFA 1 Star RECOMMENDED, FIFA 2 Star 
RECOMMENDED. 2015 spelades det första seniormästerskapet på konstgräs, då FIFA 
Women’s World Cup avgjordes i Kanada. Samma år införde FIFA nya mer kravfyllda regler 
vid tester av konstgräsplaner. Samtidigt ersattes FIFA 1 och 2 Star RECOMMENDED med 
FIFA QUALITY och FIFA QUALITY PRO. (FIFA u.å.) 
 
 
Det finns flera krav och rekommendationer som måste uppfyllas för att kunna bygga en 
konstgräsplan godkänd att spela tävlingsmatcher på. Kraven handlar om att få en spelplan av 
hög jämnhet, alltså man vill undvika lokala höjdskillnader på planen vilket kan orsakas av 
bland annat tjällyft. Även krav på storleken av konstgräsplanen förekommer. Detta då planer 
måste följa vissa mått för att tävlingsmatcher ska få spelas på dessa.  
 
 
Geoteknisk undersökning 
 
Första steget i byggnation av konstgräsplan är att genomföra en geoteknisk undersökning av 
jorden där planen är tänkt att anläggas. Den geotekniska undersökningen fokuserar på att 
bestämma 
-Vilka olika jordarter som finns för olika nivåer ner i marken.  



-Hur berg och sten förekommer i marken 
-Vilka egenskaper jorden har med avseende på infiltrationskapacitet, tjälfarlighet samt 
bärighet.  
-Vilket djup grundvattenytan ligger på, då man vill undvika att marken tenderar att 
översvämmas.  
-Undersöka eventuella sättningar i marken som kan ske i framtiden orsakade av bland annat 
uppfyllnad och belastning av olika slag, samt om åtgärder finns vilka kan förhindra sättningar. 
(Svenska fotbollsförbundet, 2015) 
 
 
Markarbete 
 
För att undvika sättningar och tjälfarlighet i jorden krävs att underbyggnaden, grundarbetet, 
utförs på ett korrekt sätt för den aktuella platsen. Markuppbyggandet består främst av tre 
lager, förstärkningslager, bärlager (bergkross med storlek 0-32mm) samt dräneringslager 
(krossmaterial med storlek 0-18mm). Vid behov anläggs ett avjämningslager för att erhålla en 
jämn yta. Avjämningslagret får inte vara tjockare än 10 mm, och det får inte packas för hårt. 
Detta för att inte försämra vattengenomsläppligheten. Alla dessa lager dimensioneras med 
avseende på kunskaperna den geotekniska undersökningen genererat tillsammans med 
experter på området. Det är viktigt att de lager som anläggs inte har för hög halt av finjord för 
att alla lager ska uppfylla kraven på vattengenomsläpplighet. För att bekräfta att de beräknade 
dimensionerna för underbyggnaden uppfyller kraven för vattengenomsläpplighet kontrolleras 
detta innan sviktpad och konstgräs anläggs på den förarbetade ytan. På 6 stycken olika platser 
installeras en rör med 300 mm i diameter i gruset. Vattengenomsläppligheten kan sedan 
beräknas då röret fylls med 40 mm vatten och tiden det tar för vattnet att sjunka ner till 10 
mm registreras. Önskvärd hastighet på vattengenomsläppligheten är 50-70 mm/timme. 
(Svensk byggtjänst, 2014) 
 
För att undvika vattenansamlingar på planen väljs en höjdsättning enligt bilaga 1. Utifrån 
höjdsättningen avgörs placeringen av rännor och brunnar där vattnet tas upp. Väljs en 
höjdsättning likt alternativ 1 kommer vattnet som bildas på planen att rinna mot lång- och 
kortsidorna. Väljs däremot alternativ 2 kommer vattnet rinna främst mot långsidorna. 
Dagvattenledningar anläggs vid planen vilket leder yt- och dräneringsvattnet till det 
kommunala dagvattennätet. Om den geotekniska undersökningen visat på mycket god 
infiltrationsförmåga i marken är det dock fördelaktigt att leda vattnet genom jorden. Det finns 
även ibland lokala bestämmelser om att ytvatten i största möjliga mån ska infiltreras genom 
marken. Ofta läggs en kant av asfalt runt fotbollsplanen för att fungera som en barriär för 
fyllningen i konstgräset. I kanten mellan asfalten och konstgräsplanen kan vatten ansamlas, 
därför läggs ytlig dränering i dessa områdena vilket leder bort vattnet. Att öka tvärlutningen 
mellan spellinje och kant med 3% hjälper också mot detta problemet. För att undvika att 
granulat transporteras ner i dränerings- och dagvattenledningarna bör en brunn med 
granulatfälla installeras. Vattnet rinner genom fällan innan det transporteras vidare till 
dagvattenledningarna. (Svenska fotbollsförbundet, 2015) 
Runt planen installeras ett bevattningssystem, bevattningens huvudsyften är att svalka planen 
och att minska friktion. Under värma dagar med hög solinstrålning absorberar planen och det 
mörka granulatet mycket värme, vilket kan leda till lägre komfort för spelarna. (Jim, 2017) 
Planerna vattnas också för att minska friktionen mellan spelare och konstgräs, detta för att 
undvika brännskador vid glidtacklingar samt för att öka bolltempot. (Svenska 
fotbollsförbundet u.å.) 
 



 
Uppvärmning 
 
För att konstgräsplaner ska kunna utnyttjas under större delen av året kan värme behöva 
installeras. Det finns flera olika lösningar för att värma upp en konstgräsplan. En plan kan 
antingen värmas upp via fjärr-, el-, överskotts- eller grundvattenvärme. Både fjärr- och 
överskottsvärme leds i rör under konstgräsplanen. Antingen ligger rören en bit ner i gruset, 
eller så kan man använda en spårad pad under planen i vilken rören ligger. Att använda 
lösningen med en spårad pad istället för slingor av rör i gruslagret innebär snabbare 
uppvärmning då rören kommer ligga närmare inpå själva planen. Båda lösningarna kräver en 
central som värmer upp en köldtålig vätska. Vätskan leds i slingorna under planen och värmer 
upp denna. (Svenska fotbollsförbundet, 2015) En annan metod är att leda grundvatten från en 
vattentäkt genom slingor under planen, då detta är en vattenverksamhet krävs prövning enligt 
vattenlagen(Sverige & Naturvårdsverket, 2008). Grundvattnet, beroende på vilket djup det 
finns på, kan hålla tillräckligt hög temperatur för att hålla marken tjälfri. Elvärme innebär att 
man lägger ett elektriskt nät precis under planen, det fungerar på samma sätt som golvvärme i 
byggnader. Fördelen med detta systemet är att det snabbt ger resultat på grund av att det är 
placerat precis under konstgräsytan, vilket leder till snabb uppvärmning. (Svenska 
fotbollsförbundet 2015). Vid invertering av konstgräsplaner i Sverige som gjorde 2016 av 
Svenska Fotbollsförbundet fanns det 697 stycken elvamannaplaner, av dessa hade 79 stycken 
inbyggd uppvärmning. Alltså endast en liten andel av Sveriges konstgräsplaner har 
uppvärmning, detta då uppvärmning medför högre kostnader, både för anläggning och för 
underhåll (Svenska fotbollsförbundet, 2016). Uppvärmning är speciellt aktuellt om en 
konstgräsplan önskas vara spelbar större delen av året. Vid undersökning av tjälens 
utbredning Sverige över året kan man konstatera att det i Svappavaara vid Kiruna finns tjäle 
från slutet av oktober till sen vår, medan Tjönarp i Skåne och Uppsala enbart har tjäle 
sporadiskt under vinterhalvåret. (Trafikverket u.å.) Anläggs en konstgräsplan där tjäle 
återfinns stora delar av vintern är det nästan ett måste att installera värme om planen ska vara 
spelbar under vintern. 
 
 
Konstgräset 
 
Efter allt markarbete är klart installeras en sviktpad, vilket är ett sviktlager som ligger under 
själva konstgräset. Det är absolut vanligast att använda sviktpad idag då det generar 
sviktegenskaper i planen vilket leder till att en mindre mängd fyllnadsmaterial krävs vilket är 
fördelaktigt. Det finns flera olika typer av sviktpads såsom dräneringspad, platsgjuten, 
prefabricerad och spårad pad. Tjockleken på sviktpads varierar mellan 8-40 mm, vilket som 
används beror på valt system. Det finns både sviktpad som absorberar vatten och som inte gör 
detta. Sviktpads kan vara tillverkade av bland annat SBR-gummi och polypropylen. (Svenska 
fotbollsförbundet, 2015) 
 
Själva konstgräset installeras ovanpå sviktpaden. Konstgräset består av fibrer som ska 
motsvara grässtrån, dessa är oftast gjorda av polyeten men även polypropylene. Fibrerna är 
sydda, vävda eller fästa på annat sätt på en fiberduk av latex eller backning. Materialet som 
fibrerna är tillverkade av har olika egenskaper såsom mjukhet och köldtålighet, det 
förekommer även ibland att man blandar fibrer i samma plan. Vilken sammansättning, 
tjocklek och typ av fibrer som används påverkar planens egenskaper och livslängd. För att få 
en spelbar plan tillförs fyllnadsmaterial i planen. I botten läggs kvartssand alternativs flodsand 
för att konstgräset ska hållas på plats. Sandlagrets tjocklek varierar mellan olika 



konstgräsplaner, och i vissa planer används det inte alls. Ovanpå läggs fyllnadsmaterial ofta i 
gummi. Idag används främst tre olika gummigranulat, SBR, EPDM och TPE. Det finns även 
naturliga fyllnadsmaterial i form av kork, bark och kokos. (Svenska fotbollsförbundet, 2015) 
 
 
Krav och underhåll 
 
För att få spela tävlingsmatcher är det vissa krav på planen som måste vara uppfyllda. Kraven 
skiljer sig mellan elitfotboll och breddfotboll. För att få spela elitfotboll krävs att 
konstgräsplanen är certifierad enligt FIFA-standard, det handlar om krav på hur bollen rullar 
och studsar. Även krav på hur planen reagerar då man spelar på den med avseende på friktion 
mellan planen och spelarna, samt planens dämpande egenskaper finns. Dessa egenskaper ska 
för en fotbollsplan på elitnivå testas varje år. Kraven på planens storlek varierar också mellan 
elitfotboll och breddfotboll. Enligt FIFAs rekommendationer ska en konstgräsplan ha en 
längde på 100-110 m och en bredd på 64-75 m (FIFA, 2015). De rekommenderade måtten i 
Sverige är 105x65 m för spelytan samt en total yta på 71x111m för breddfotboll. För 
elitfotboll är rekommendationen 105x68 m spelyta med en totalyta på 111x74 m. I 
allsvenskan krävs alltså ett säkerhetsavstånd på 3 meter extra mellan spelytan och ytterkanten 
av planen. (Svenska fotbollsförbundet, 2015) 
 
Konstgräsplaner kräver regelbundet underhåll. Rekommendationen är att borsta planen varje 
vecka för att fyllnadsmaterialet ska förbli jämnt fördelat. Om oönskade material såsom 
organiskt material tillförs planen behöver den rengöras. Det finns maskiner som suger upp det 
organiska materialet och granulatet för att sedan separera dessa och återföra granulatet till 
planen. Anledningen till att organiskt material är oönskat är för att det kan förmultna och gräs, 
mossa och alger kan börja växa i planen. Ett annat underhållsarbete som behöver utföras är 
luftning. Då planen beträds av spelare packas granulatet och sanden, hur mycket planen 
används avgör hur ofta luftning behöver ske. Att granulat försvinner från planerna är ett 
problem som åtgärdas genom att nytt granulat fylls på. (Svenska fotbollsförbundet, u.å.) 
 
 
Ekonomiska skillnader vid anläggning och underhåll av konst- och naturgräsplaner 
 
De uppenbara fördelarna som ofta framhävs med att anlägga fotbollsplaner med konstgräs 
istället för naturgräs är att det medför en längre fotbollssäsong eftersom det inte är samma 
behov av ljus, värme och vatten.  Det brukar även framhävas att konstgräs inte slits i lika hög 
grad jämfört med naturgräs. I denna litterära studie utreds närmare skillnader i kostnad för de 
olika plantyperna, med huvudsaklig grund i Christian Månssons examensarbete (2010), i syfte 
att ta reda på ifall konstgräsplaner även är ett fördelaktigt alternativ ur ett ekonomiskt 
perspektiv.   
 
 
Utgångsläge för bedömning  
 
Tillgång på information och exakt data gällande kostnader tycks skilja sig i stor grad från plan 
till plan, och uppgifterna är överlag svårtillgängliga eller bristfälliga. En någorlunda 
översiktlig och omfattande studie utgörs av ett examensarbete av landskapsingenjören 
Christian Månsson (2010) där kostnader i anslutning till anläggning och underhåll för 
konstgräsplaner och naturgräsplaner jämförs, främst grundat på uppgifter från tidigare 
examensarbeten, intervjuer, och svenska fotbollsförbundet (SvFF).  



 
Kostnad vid anläggning 
 
Resultaten från Månssons studie pekar på att anläggningskostnaderna inte nödvändigtvis 
behöver skilja i någon större utsträckning för konst- respektive naturgräsplaner, men att det 
möjligtvis kan vara mer kostsamt att anlägga konstgräsplaner på grund av högre krav på 
överbyggnad samt toppskikt. För en konstgräsplan beräknas kostnaden, exklusive toppskikt 
och dränering, att ligga i intervallet 3,4–5,8 miljoner kronor medan kostnaden för en 
naturgräsplan beräknas ligga mellan 3,7–5,3 miljoner kronor. Enligt Månsson (2010) beror 
osäkerheten i kostnaderna till stor del på vilken kvalitet som vill uppnås vid anläggningen, så 
med grund i dessa resultat tycks skillnaderna i kostnad för anläggning inte entydigt bero av 
ifall det är en konstgräsplan eller naturgräsplan (Månsson 2010). 
 
 
Kostnad vid underhåll 
 
Där Månsson (2010) fann att kostnaderna för respektive plan väsentligt kan skilja sig åt är vad 
gäller underhållet. För naturgräs grundar sig underhållet i skötsel av levande organiskt 
material i och med att naturgräsplaner erfordrar klippning, gödsling, och bevattning. 
Kostnaderna för underhåll kan enligt de uppgifter Månsson tagit del av att variera mellan 
50 000 – 1 000 000 kronor per år, beroende på i vilken omfattning underhållet bedrivs. Enligt 
Månsson (2010) kan dock även underhållskostnaderna för konstgräsplaner uppgå till höga 
kostnader, även om materialet som underhålls är oorganiskt. Underhållet innefattar påfyllning 
av fyllmaterial, bevattning, rengöring, reparationer, målning av tillfälliga linjer, och bortförsel 
av organiskt material. Månsson (2010) redogör också för att inköp av underhållsmaskiner för 
konstgräs kan vara mer kostsamt än inköp av underhållsmaskiner för naturgräs. Enligt en 
amerikansk broschyr skriven av Millar m.fl. (2010) behöver konstgräsmattan bytas ut ungefär 
vart 8–12 år medan naturgräs endast behöver genomgå mindre kostsamma renoveringar i 
samma tidsintervall. Enligt Millar m.fl. (2010), är det är en av huvudanledningarna till att 
underhållet av konstgräsplaner är mer kostsamt än det är för naturgräs på lång sikt. I ett 
exempel från Månssons studie var kostnaden för underhåll av konstgräs per år 20 000 kronor 
mer än det för naturgräs, och i en artikel av Patton på University of Arkansas hemsida (2009) 
presenteras en sammanställning av den genomsnittliga årskostnaden för konstgräs respektive 
naturgräs över en 16-års period. Enligt dessa uppgifter var årskostnaden betydligt dyrare för 
konstgräs än för naturgräs, där genomsnittliga kostnaden för konstgräs var $65,846 - 109,013 
jämfört med $33,522 - 49,318 för naturgräs (kostnadsintervallen berodde på vilken typ av 
natur- och konstgräsplaner som undersöktes). Trots högre totalkostnad på både kort och lång 
sikt måste dock kostnaden per speltimme på kvalitativt underlag tas hänsyn till. T.ex. uppger 
hemsidan Artificialgrass att speltiden på en naturgräsplan är runt 300 timmar per år, medan 
speltiden på en konstgräsplan kan spelas på alla årets timar. Detta skulle kunna motivera ett 
totalpris som är högre för konstgräs än naturgräs. (Månsson, 2010, Millar m.fl. u.å., Patton, 
2009, Artificialgrass info u.å.) 
 
 
Slutsats  
 
Konstgräset är ett ständigt expanderande underlag för utövande av fotboll i Sverige. Vid 
jämförelse av antalet konstgräsplaner i Sverige utifrån Svenska Fotbollsförbundets 
inventering från 2012 och 2016 kan en markant ökning av planer utläsas. 2012 fanns 493 
stycken elvamannaplaner och 2016 fanns det 697 stycken. (Svenska Fotbollsföbundet 2012, 



2016). Utvecklingen av konstgräs är en fortlöpande process då kraven från de olika 
fotbollsorganen förändras, samtidigt som debatten angående konstgräsplaners miljöpåverkan 
blir större.  
  
Utifrån denna litterära studie verkar det som att konstgräs, olikt vad många tror, inte 
nödvändigtvis behöver vara en ekonomiskt fördelaktig investering på varken kort eller lång 
sikt. Vad ingen av källorna utrett i någon vidare utsträckning - även om Månsson nämner det 
kortfattat - är dock kostnaden per speltimme på kvalitativt underlag eftersom speltimmarna är 
kraftigt utökade för konstgräs på grund av den förlängda säsongen och tåligare material. 
Källorna tar heller ingen hänsyn till uppvärmningskostnader för konstgräs vintertid vilket, i 
ett examensarbete av Ericsson et al (2016) uppmätts till en kostnad på 800 000 kronor per år 
för en konstgräsplan i Uppsala. (Månsson, 2010, Ericsson et al, 2016) 
 
Sammanfattat skulle alla ovannämnda aspekter behöva vävas in i en studie, och utredas med 
grund i data från många olika konst- och naturgräsplaner. I en sådan studie kan sammanlagda 
kostnader för konstgräsplaner ställas mot nyttan som utökat antal speltimmar uppfyller i 
förhållande till naturgräsplaner, men det ligger utanför gränserna för detta arbete att göra en 
sådan undersökning. Med grund i denna litterära studie kan vi endast konstatera att 
kostnaderna för anläggning och underhåll av konst-och naturgräsplaner verkar ligga i ett brett 
intervall, och att konstgräs sannolikt innebär en högre totalkostnad på lång sikt även utan 
inkluderad kostnad för uppvärmning.  
  
 
 
  



Referenslista  
A Brief History of Synthetic Turf 2013  
https://www.syntheticgrasswarehouse.com/a-brief-history-of-synthetic-turf/ [04-04-2017] 
 
Canavan S. Artificial pitches: 'One goal-kick bounced over the crossbar' 2014  
http://www.bbc.com/sport/football/29894478 [04-04-2017] 
 
Ericsson, A, et al (2015), Winter football A study of the heating of artificial turf pitches in 
Uppsala,  
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:933344/FULLTEXT01.pdf [03-04-2017] 
 
FIFA (2015) Quality Programme for Football Turf Handbook of Requirements October  
http://quality.fifa.com/globalassets/fqp-handbook-of-requirements-2015.pdf [04-04-2017] 
 
FIFA The history of artificial turf 
http://quality.fifa.com/en/Football-Turf/About-Football-Turf/What-is-Football-Turf/ [04-04-
2017] 
 
Jim, C. Y. (2017). Intense summer heat fluxes in artificial turf harm people and environment. 
Landscape and Urban Planning, 157, pp 561–576. [04-04-2017] 
 
Millar, D. Loan, A. (Årtal okänt)  The dirt on turf - what you need to know about synthetic 
turf and natural grass for athletic fields. Available from 
http://www.redhenturf.com/pdfs/The_Dirt_On_Turf_The_Truth_About_Artificial_Turf.pdf 
[06-04-2017] 
 
Månsson, C. (2010). Gräsligt eller gräslikt?-En jämförelse mellan naturgräs och konstgräs på 
svenska idrottsarenor. [online],. Available from: http://stud.epsilon.slu.se/1986/. [03-04-2017]. 
 
Patton. A, (2009) Synthetic (Artificial) Turf vs. Natural Grass Athletic Fields. Artikel från 
University of Arkansas Turfgrass Science. [Accessed 2017-04-06]. Available from: 
http://turf.uark.edu/turfhelp/archives/021109.html [04-04-2017] 
 
Scragg S. They used to play football on plastic 19-10-2015  
http://thesefootballtimes.co/2015/10/19/they-used-to-play-on-plastic/  [04-04-2017] 
 
Svenska Fotbollsförbundet (2012) inventering av konstgräsplaner  
http://fogis.se/imagevault/images/id_85428/scope_0/imagevaulthandler.aspx [07-04-2017] 
 
Svenska Fotbollsförbundet (2016) inventering av konstgräsplaner 
http://d01.fogis.se/svenskfotboll.se/ImageVault/Images/id_147511/scope_0/ImageVaultHandl
er.aspx161212124451-uq  [06-04-2017] 
 
Svenska Fotbollförbundets (2015) Rekommendationer för anläggning av konstgräsplaner 
Utförandebeskrivning 
http://fogis.se/ImageVault/Images/id_125278/scope_0/ImageVaultHandler.aspx [03-04-2017] 
 
Svenska Fotbollsförbundet u.å. råd för skötsel och underhåll av konstgräsplaner  
http://svenskfotboll.se/ImageVault/Images/id_8737/scope_0/ImageVaultHandler.aspx [04-04-
2017] 



 
Svensk byggtjänst (2014). AMA anläggning 13: allmän material- och arbetsbeskrivning för 
anläggningsarbeten. Stockholm: Svensk byggtjänst. ISBN 978-91-7333-640-6.[03-04-2017] 
 
Sverige & Naturvårdsverket (2008). Vattenverksamheter: handbok för tillämpningen av 11 
kapitlet i miljöbalken. Stockholm: Naturvårdsverket. ISBN 978-91-620-0157-5.[03-04-2017] 
 
Trafikverket u.å. tjäldjup säsongsvis för Svappavaara, Uppsala, Tjörnarp 
http://tjaldjup.trafikverket.se/ [06-04-2017] 
 
Why artificial turf. [online]. Available from: http://www.artificialgrass.info/en/about-artificial-
grass/why-artificial-turf.html. [06-04-2017]. 
 
 
 
 
 
Bilaga 1 
 
 Alternativ 1    Alternativ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Högpunktslinje 

Högpunktslinje 



 
 

Självständigt arbete i miljö- och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 
G - Arbetsrapport 

Dokumentkod 
W-17-58/G-4 

Datum 
2017-04-07 

Ersätter 
- 

 Författare 
Wiktor Trojanowski 

Handledare 
Erik Sahlée 

Rapportnamn 
Kvalitetskrav på konstgräsplaner  och metoder för att testa dem 

 
 
Sammanfattning 
 
Allt eftersom konstgräsplaner för fotboll växer fram som ett allt vanligare och i professionella              
sammanhang accepterat alternativ till traditionella naturgräsplaner ökar kraven på         
kvalitetskontroller. Av denna anledning har världens största fotbollsförbund Féderation         

Internationale de Football Association (kort: FIFA) utvecklat en egen certifieringsprocess          
med tillhörande kvalitetsmärkning. Samtliga metoder och tester som krävs i processen finns            
sammanställda i tabellform i appendix av denna rapport med sin tillhörande metodkod för             
snabb referens. Två av metoderna för fälttester har valts ut och förklarats i detalj; FIFA 01 -                 
Vertikalt studstest och FIFA 03 - Rulltest. Syftet med rapporten är att hämta kunskap om               
fälttester och krav som kan användas vid framtagning av nya produkter inom konstgräs.  
 

    
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Testkrav på konstgräsplaner  och metoder för att testa dem -  
Baserat på FIFA:s process för kvalitetsmärkning 
 
Utvecklingen av artificiella gräsplaner som strävar efter att återskapa egenskaperna hos en            
traditionell gräsplan av god kvalitet har på kort tid vunnit fotbollsvärldens acceptans. Fotboll             
som sport expanderar ständigt och på geografiska platser där traditionella gräsplaner är svåra             
att tillhandahålla på grund av extremt klimat ses konstgräsplaner av hög kvalitet som ett              
realistiskt alternativ. För att säkerställa att konstgräsplaner har lika bra spelegenskaper som            
professionella gräsplaner har världens största fotbollsförbund Féderation Internationale de         

Football Association (kort: FIFA) utvecklat sin egen kravprofil, planer som uppfyller dessa            
krav certifieras med en kvalitetsmärkning FIFA QUALITY alternativt den ännu mer krävande            
och prestigefyllda FIFA QUALITY PRO.  

På grund av omfattningen av certifieringsprocessen avser denna rapport inte att            
återberätta FIFA:s testmetoder utan istället presentera en förenklad översikt över testkraven           
tillsammans med tillhörande metodkoder, samt att göra nedslag i två av de mindre             
resurskrävande fälttesterna, vertikalt studstest och rulltest. Syftet är att kunna använda           
kunskapen om certifieringsprocessen som underlag vid eventuell framtida produktutveckling         
av fyllnadsmaterial. 

Certifieringsprocessen för konstgräsplaner som FIFA tagit fram är en fyrstegsprocess           
som består av följande delar: Laborationskontroll, installation, fältkontroll och         
godkännande/kvalitetsstämpling, för att bibehålla en kvalitetsmärkning krävs dessutom att         
fältkontroll repeteras och godkänns med tre respektive ett års intervall för FIFA QUALITY             
och FIFA QUALITY PRO (FIFA 2015). För att kunna konstruera en konstgräsplan som             
håller måttet för fotboll på en internationell nivå krävs alltså att samtliga tester som ingår i                
certifieringsprocessens fyra delar genomförs som beskrivet i Handbook of Test Methods           

(FIFA 2015) och att resultaten faller inom de intervall som finns specificerade i Handbook of               

Requirements (FIFA 2015). Koder nämnda med prefix ISO alternativt EN är internationella            
standardmetoder inom materialvetenskap adopterade av FIFA. Koder med prefix FIFA är           
testmetoder för kvalitetskontroll framtagna internt och finns presenterade i sin helhet i FIFA:s             
handbok för testmetoder. Tester och tillhörande metodkod finns redovisat i tabellform i            
appendix av denna rapport.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



FIFA testmetod 01 - Bestämning av bollstuds i fält (vertikal) 
 
Materialkrav:  
 

● Mekanism för bollsläpp som inte påverkar bollens fria, vertikala fall.  
Förslagsvis vakuum eller elektromagnetisk mekanism. 

● Måttband/tumstock för mått av släpphöjd, noggrannhet 0.01m±  
● Akustisk sensor kopplad till tidtagarur, noggrannhet 1 ms 
● FIFA certifierad fotboll 
● Instrument för mätning av vindhastighet, noggrannhet 0.1 m/s.  

 
Metod: 
 
Först prövas bollens vertikala studskapacitet på betong, detta görs direkt före testet påbörjas.             
Bollen monteras sedan i släppmekanismen på 2.00 0.01 m höjd. Höjden mäts från bollens       ±        
botten till gräsets topp. Tiden mellan bollens första och andra studs mäts med den akustiska               
sensorn i sekunder. Bollens studshöjd beräknas enligt ekvation 1 
 

                                        (1) 1.23 (T t) 00H =  − Δ 2 · 1  
 

Där H är studshöjd i cm, T är tiden mellan första och andra studs,  = 0.025s.tΔ   
Resultatet avrundas till närmaste cm och skrivs därefter som meter. Mätosäkerheten är            
bestämd till m. Testet utförs på fem olika mätpositioner, exakta positioner är inte  .03 ± 0            
nämnda och därför antas Fifa:s standardpositioner för fälttester som redovisas i figur 2. På              
varje position görs fem tester med minst 300 mm avstånd från varandra. Slutresultatet             
beräknas och redovisas som medelvärdet av resultatet för varje mätposition. För godkänt            
resultat i respektive kvalitetsmärkning krävs att resultatet uppfyller kraven redovisade i figur            
1.  
 

Kvalitetsmärkning FIFA QUALITY  FIFA QUALITY PRO 

Studshöjd 60 cm - 100 cm 60 cm - 85 cm 

Relativ konsistens  0 %± 1   %± 5  

 
Figur 1 Kravspecifikationer för FIFA:s två kvalitetsnivåer för testmetod 01, bollstuds.  
Relativa konsistensen innebär att inget resultat får avvika mer än specificerat från det totala 
medelvärdet av alla provpunktsresultat.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Figur 2 Fotbollsplan med utsatta positioner för fälttester, dessa används om inget 
annat är specificerat. Bild ursprungligen hämtad utan tillståndskrav från : www.pixabay.com  
 
FIFA testmetod 03 - Rulltest i fält 
 
Materialkrav 
 

● Ramp konstruerad enligt figur 3, rampen ska bestå av två släta metallrör som ligger              
parallellt, maximal diameter för kontaktytan med bollen är 40 mm, insidan av            
metallrören ska vara separerade med ett avstånd på 100 10 mm. Bollen måste         ±     
övergå från ramp till gräsplan utan studs.  

● Instrument för avståndsmätning av bollrullning, noggrannhet 0.01 m.±   
● FIFA certifierad fotboll 
● Instrument för mätning av vindhastighet, noggrannhet 0.1 m/s. 

 
Metod 
 
Till att börja med att testas bollens studsförmåga på betong i anslutning till testförsöket.              
Rampen justerat den är stabil och vinkelrät mot testytan. Bollen placeras på rampen så att dess                
mittpunkt är positionerad precis ovanför den punkt på rampen som är 1000 5 mm över           ±    
testytan. Bollen släpps från rampen och låts rulla tills stillastående. Avstånd mäts från punkten              
där bollen når testytan till punkten under bollens mittpunkt vid vila. Resultatet avrundas till              
närmaste decimeter, dvs 0.1 m. Osäkerheten är bestämd till 0.05 m. Vid varje testområde         ±      
specificerat av figur 2 genomförs 3x4 individuella mätningar, mätningarna måste göras med            
ett avstånd på minst 100 mm från varandra vid samma testområde. Varje set av tre mätningar                
görs fyra gånger, en gång för varje riktning (0 °, 90°, 180° och 270°). För varje               
testområde/riktning beräknas medelvärdet av tre individuella mätningar, slutligen beräknas         
medelvärdet av alla mätningar vid varje testområde. För godkänt resultat i respektive            
kvalitetsmärkning krävs att resultatet uppfyller kraven redovisade i figur 4.  

 
 



 
 
Figur 3 Rekreation av figur 4 i Handbook of Test Methods (FIFA 2015),  
illustration som visar rampkonstruktion använd för metod FIFA 03 - rulltest.  
 
 

Kvalitetsmärkning FIFA QUALITY FIFA QUALITY PRO 

Rullavstånd 4 m - 8 m 4 m - 8 m 

Relativ konsistens  10 %±  15 %±  

 
Figur 4 Kravspecifikationer för FIFA:s två kvalitetsnivåer för testmetod 03, rulltest.  
Relativa konsistensen innebär att inget resultat från en specifik provplats får avvika mer än angivet               
från det totala medelvärdet av alla provplatsresultat.  
 
Tillåtna meteorologiska förhållanden vid fälttest 
 
Testmätningar får utföras vid yttemperaturer på testytan som varierar mellan -5°C till +50°C.             
Vid fälttest ska lufttemperatur och luftfuktighet rapporteras. Studs och rulltest ska utföras vid             
tillfälle då maximal vindhastighet ej överskrider 2 m/s, även vindhastighet ska rapporteras vid             
mättillfälle.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Diskussion och slutsatser  
 
De två metoderna som valts ut utifrån den överväldigande mängden som krävs för en              
fullständig kvalitetskontroll har primärt valts utifrån dess genomförbarhet. Fälttester valdes          
före labbtester på grund av möjligheten att då kunna kvalitetspröva redan installerade            
konstgräsplaner. Utav de egenskaper som prövas av fälttesterna anses bollens studs och            
rullförmåga som de viktigaste och mest grundläggande vid bedömning av spelbarhet,           
dessutom bör resultatet från dessa tester i hög grad påverkas av valet av fyllnadsmaterial              
vilket är i linje med rapportens syfte som underlag till framtida produktutveckling av just              
fyllnadsmaterial.  
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Appendix 
 

 
Figur 5 Tabell med namn på de laborationstest  
som måste genomföras enligt FIFA:s kvalitetshandbok 
och dess metodkoder 
 

 
Figur 6 Tabell med de produktspecifikationer som måste  
skickas till FIFA inför laborationstest; uppdelning utefter komponent 

 
 



 

 
Figur 7 Tabell med de produktspecifikationer 
som FIFA efterfrågar inför de första fälttesterna 
 efter konstgräsplanens installation 
 

 
Figur 8 Tabell med de produktspecifikationer  som  
FIFA efterfrågar inför efterföljande kvalitetstester i  
fält samt hållbarhetskontroll.  
 

 
 Figur 9 Tabell med namn på de  
 fälttester som genomförs i tredje 
 fasen av FIFA:s kvalitetsmärkning  
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Sammanfattning

Detta är det som ska bli metoddelen i slutrapporten. Här ingår beskrivningar för vilka kriterier som är
utvalda att utgöra bedömningsunderlaget, vilka material som är utvalda att bedömas samt motiveringar till
detta. För att undersöka om dessa kriterier uppfylls har XRF-röntgen samt gaskromatografi använts för att
analysera tre fyllnadsmaterial: EPDM, Envirofill och SafeShell. Marktemperaturer för Uppsala har också
insamlats och databehandlats för att ge ett rimligt värde på säsongslängden i Uppsala.
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1 Metod

För att kunna göra en objektiv bedömning av fyllnadsmaterial i konstgräsplaner behövs ett underlag för
denna bedömning. Målsättningen är att med bedömningsunderlaget som hjälp kunna diskutera sig fram
till den bästa lösningen utifrån tre huvudsakliga kriterier: spelbarhet, ekonomisk hållbarhet och miljömässig
hållbarhet. Syftet är därmed att utforma en bedömningsmetod, ett “verktyg för bedömning”, som bygger på
de litteraturstudier samt laborationer som utförts.

1.1 Utvalda kriterier för bedömning

1.1.1 Spelbarhet

Säsongslängd
Antal dagar på ett år som en konstgräsplan med visst fyllnadsmaterial kan användas utifrån väderförhållan-
den rådande i Mellansverige, utan artificiell uppvärmning.

Säsongslängd är av intresse eftersom det inte direkt säger hur många möjliga speltimmar en plan har på ett
år,
Säsongslängd och speltimmar
Speltimmar anger ungefärligt antal timmar på ett år som en konstgräsplan med visst fyllnadsmaterial kan
användas för spel utan att planens spelbarhet påverkas negativt på lång sikt. Samtidigt anger säsonglängd
ungefärligt antal dagar på ett år där konstgräsplanen kan användas överhuvudtaget.

Speltimmar är ett intressant mått på med vilken intensitet som en plan kan användas, det är t.ex. ett av
de vanligaste argumenten till varför konstgräsplaner väljs över naturgräsplaner. Säsongslängd säger istället
någonting om hur speltimmarna kan fördelas över året. En faktor som kan vara begränsande med avse-
ende på detta är till exempel ett materials frostkänslighet. Säsongslängden bestäms utifrån faktorer såsom
antal marktjälefria dagar under ett år, då prestandan på en plan sänks nämnvärt då fyllnadsmaterialet fryser.

Spelbarhet och prestanda i enlighet med FIFA
Har konstgräsmatta med visst fyllnadsmaterial testats och erhållit kvalitetscertifikatet FIFA QUALITY/QUALITY
PRO.

FIFA:s kvalitetssäkring är rigorös och prövar i stort sett alla egenskaper av intresse för spelbarhet på konst-
gräsplaner, mattor med kvalitetsstämpeln QUALITY PRO har erkänts av världens största fotbollsförbund
FIFA att hålla måttet för fotboll på internationell nivå. Ett erhållet certifikat är därför ett bra helhetsmått
på prestanda, även om fyllnadsmaterial bara är en av flera komponenter i en konstgräsplans uppbyggnad
som påverkar spelbarheten. Inkluderat i detta mått är även referenser med FIFA:s äldre kvalitetscertifikat,
FIFA 1 och 2 STAR.

1.1.2 Ekonomiskt hållbart

Livslängd
Antal år som en konstgräsplan med visst fyllnadsmaterial kan användas för avsett bruk utan att skicket på
fyllnadsmaterialet hindrar planen från fortsatt användning.

Ett materials livslängd är ett användbart mått på hur snabbt slitage från användning och väder kommer att
göra fyllnadsmaterialet obrukbart. Detta är i sin tur ett viktigt resultat som måste tas med i ekonomiska
bedömningar och beräkningar.

Kostnad för påfyllnad av material
Total kostnad per år för fyllnadsmaterial och eventuellt annat material (till exempel sand) för att kunna fylla
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på en 11-mannaplan till rekommenderad nivå med avseende på spelbarhet.

Eftersom fyllnadsmaterial varierar i form och densitet varierar mängden som krävs för att fylla en 11-
mannaplan, av detta skäl är total materialkostnad mer intressant än pris/kilo fyllnadsmaterial.

Underhållskostnad
Total kostnad för alla underhållsåtgärder som enligt rekommendation ska utföras under ett år.

Olika produkters utformning gör att de är mer eller mindre benägna till kompaktering och migration el-
ler andra problem som kräver åtgärd för att bibehålla spelbarhet. Det är därför av intresse att jämföra vilka
kontinuerliga kostnader som kommer krävas till följd av ett visst produktval.

Pay off-tid
Antal år tills intäkter från en konstgräsplan med visst fyllnadsmaterial har återbetalat anläggningskostnaden
och summan av de kontinuerliga underhållskostnaderna för planen fram till pay-off tidens tidpunkt.

0 = �A+ x(I �K �M) (1)

Där A = anläggningskostnad, M = materialkostnad/år, I = inkomster/år, K = underhållskostnader/år, x =
Pay-off tid (år).

Fotbollsplaner i Sverige anläggs sällan i rent vinstdrivande syfte, ofta kommer inkomsterna från uthyrning
till statliga/kommunala aktörer. Trots detta kan det vara av intresse för företag att veta hur långsiktig en
investering är och pay off-tid är ett bra mått på just detta. Beräknas enligt ekvation 1. Vid beräkningarna
används måtten för en fullstor 11-mannaplan: 70 m x 110 m, vilket ger en total yta på 7700 m

2 (Benker M.,
2017).

Tillgänglighet
Hur enkelt kommer det vara att anlägga en konstgräsplan med ett visst fyllnadsmaterial med avseende på
materialtillgång, materialets utbreddhet och nuvarande kunskapsläge kring materialet?

Det finns många olika fyllnadsmaterial för konstgräsplaner på marknaden, dock är det många som fortfaran-
de inte prövats i större skala och kan anses som mer experimentella. Hur många planer som idag använder
ett visst material och vilka referenser som finns att tillgå kan därför vara väldigt användbart, särskilt sett
till beställarens ekonomiska säkerhet.

1.1.3 Miljömässigt hållbart

Risk för utsläpp av mikroplaster
Hur hög är risken för utsläpp av mikroplaster till omgivningen från ett visst fyllnadsmaterial?

Ett av de mest allvarliga miljöproblemen med de vanligaste fyllnadsmaterialen som används i konstgräs-
planer idag, är utsläppen av mikroplaster till flera delar av näringskedjan och då främst i limniska system.
Mikroplasters negativa påverkan på miljön är väl dokumenterad. Även om utsläppen från just konstgräspla-
ner inte är undersökt i någon högre utsträckning, är detta ett viktigt kriterium för val av fyllnadsmaterial.

Risk för utsläpp av metaller
Hur hög är risken för utsläpp av metaller till omgivningen från ett visst fyllnadsmaterial?

Tidigare forskning på gummigranulat har visat, t.ex. via laktester och undersökning av dräneringsvatten,
att utsläpp av metaller och i synnerhet zink kan vara ett problem. Metaller kan vara en del av materialets
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kemiska struktur eller tillsatt som en del i produktionsprocessen.

Risk för utsläpp av organiska miljöfarliga ämnen
Hur hög är risken för utsläpp av organiska miljöfarliga ämnen till omgivningen från ett visst fyllnadsmaterial?

Tidigare forskning på gummigranulat har visat, t.ex via laktester och undersökning av dräneringsvatten,
att utsläpp av organiska miljöfarliga ämnen kan förekomma. Några exempel på vad som hittats i tidigare
studier är polyaromatiska kolväten, ftalater och fenoler.

1.2 Utvalda material för bedömning

Nedan följer en beskrivning av de olika alternativen till gummigranulat, lösningar helt utan gummigranulat
och en kort motivering till varför vissa fyllnadsmaterial har valts ut att inkluderas i det slutgiltiga bedöm-
ningsunderlaget. Detta urval grundar sig på om materialet är tillgängligt på den kommersiella marknaden,
då fokus i detta arbete ligger på genomförbarhet.

1.2.1 EPDM

EPDM är ett vanligt fyllnadsmaterial på konstgräsplaner idag. Det är alltså ett gummigranulat som, på
grund av bland annat tveksamheter kring innehåll av miljöfarliga ämnen, är aktuellt att ersätta. Denna tas
med i bedömningen främst för jämförelse, inte som en potentiell lösning.

1.2.2 Kokos

I studier av fyllnadsmaterial av kokosfiber har innehållet av miljöfarliga ämnen visat sig i princip icke-
existerande. Dessutom är det ekonomiskt likvärdigt med EPDM eller TPE . Kommersiella fyllnadsprodukter
som är till exempel iCoir och Geofill, båda från amerikanska tillverkare. Där verkar Geofill vara mer etablerat
och det finns flera exempel på anläggningar av fotbollsplaner i olika klimat där detta material använts (Shaw
Sports Turf, u.å.).

1.2.3 Kork/kokos/TPE

Ett fyllnadsmaterial som testats består av 37.5% kokosfibrer, 37.5% kork och 25% TPE. Detta har i sin tur
använts på en hybridgräsmatta och därefter har olika tester utförts. Framförallt har man undersökt olika
kriterium för spelbarhet med goda resultat (Lulli et al., 2010). Det finns dock inget kommersiellt system på
marknaden för denna lösning enligt vad som har hittats, även om det verkar lovande. Därför väljs denna
bort på grunder av genomförbarhet. En kommersiell produkt som finns däremot är Infill Pro Geo, där kork
och kokos utgör 90% och TPE 10% av materialet. Detta material finns också på minst en svensk anläggning
(Lithner d., 2016). Tillverkaren har också andra varianter, bland annat en som heter Geo PLUS, gjord av
kork, kokos och risskal (Greenplay Organics, 2015).

1.2.4 Kork/kokos

Corkonut är en kommersiell produkt där fyllnadsmaterialet är en blandning av kork och kokos. Detta är också
väletablerat och har använts på fotbollsplaner i olika klimat runt om i världen, där det uppnått kriterium
på spelbarhet (GreenPlay, u.å.).
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1.2.5 Kork

Det finns exempel både i Sverige och internationellt på fotbollsplaner där kork använts som fyllnadsmaterial.
På den svenska planen har produkten eCork använts, detta verkar också vara den mest etablerade produk-
ten. Dock så har den svenska klubben beslutat att byta ut eCork efter problem, alltså har denna produkt
uteslutits från denna studie (Hang e., 2017).

1.2.6 Nötskal

SafeShell är ett på marknaden tillgängligt fyllnadsmaterial som består av skal från svart och engelsk valnöt
som malts och formats till granulat. Detta framhålls som ett mycket tåligt material som inte kräver så mycket
i underhåll (USGreentech, u.å. b).

1.2.7 Kvartssand

Envirofill är ett amerikanskt fyllnadsmaterial som är tillgängligt på en internationell marknad. Det verkar
vara det enda i sitt slag och består av kvartssand och har flera framhållna fördelar, speciellt i kalla klimat
(Coleman A., 2017).

1.2.8 Hybridgräsmatta

Hybridgräsmatta kan sägas vara en naturgräsplan förstärkt med syntetiskt material, främst i syfte att öka
tåligheten och därmed antalet speltimmar (Olsson M., 2015). På denna typ av gräsplan behövs inget fyll-
nadsmaterial. Det finns flera olika kommersiella lösningar varav modellen CoverLawn är en svensk lösning.
Det existerar än så länge inga hela 11-mannaplaner med CoverLawn, utan endast ett 20-tal planer där Co-
verLawn används som förstärkning på specifika slitområden i naturliga gräsplaner. Anledningen till att detta
material valts istället för andra hybridgräs, är för att denna har en mycket enklare konstruktion och därför
är mer ekonomiskt fördelaktig samtidigt som den är tillräcklig för breddfotboll (Åhus Turf, u.å.).

1.3 Bestämningar av säsongslängden

För att kunna bestämma säsongslängden för anläggningar med olika fyllnadsmaterial behövs bland annat
information om marktemperatur. Eftersom att det är en eventuell anläggning i Uppsala som är denna studies
huvudfokus, har temperaturdata från institutionen för geologiska vetenskaper i Uppsala behandlats. I deras
mätning har temperaturen uppmätts varje timme vid olika djup från första januari 1998 till 31 december
2016. Samtliga mätpunkter vid markytan har innefattats i behandlingen med undantag för en mängd värden
från 2009 som på grund av en störning (uppgrävd kabel) var grovt felaktiga. Temperaturen är mätt i en
öppen lerjord med relativt ohämmad solinstrålning. Denna har med stor sannolikhet lågt albedo och hög
värmekapacitet, vilket är egenskaper som även konstgräsplaner med mörkt granulat och vatteninnehåll delar.
Med grund i detta så antas att en konstgräsplan på samma yta skulle uppvisat mycket snarlika temperatur-
skillnader över tidsperioden.

För denna studie valdes yttemperaturen ut för analys, eftersom att det är tjälbildning vid marknivå som i
högst grad påverkar spelbarheten och därmed säsongslängden. Dataserien har behandlats i MATLAB (Se
appendix 1), först och främst för dagsmedelvärdesbildning i syfte att utröna hur många dagar marken i snitt
är tjälad på ett år. Därtill har MATLAB även använts för att skapa visuell representation av temperatur-
förändringar eftersom det kan vara av intresse att veta hur temperaturen fluktuerar över ett år, och om det
går att se några skillnader från år till år.
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1.4 Kemisk analys av fyllnadsmaterial

I den mån det har varit möjligt så har prover beställts in och undersökts med hjälp av XRF-röntgen och
gaskromatografi med en masselektiv detektor. De fyllnadsmaterial som har varit tillgängliga för kemisk
analys är Geofill och SafeShell från USGreentech samt EPDM från en av Sportfastigheter AB:s anläggningar
i Uppsala.

1.4.1 XRF-röntgen av fyllnadsmaterial

Röntgenflourescensspektrometri eller XRF-röntgen, är en metod som används för att analysera material på
deras kemiska innehåll. Metoden kan på ett effektivt sätt bestämma om vissa specifika ämnen finns i materi-
alet samt deras fördelning sinsemellan i procent (Nyström, 2009). Metoden bygger på excitation av atomer.
Eftersom att de energikvanta som emitteras är grundämnesspecifika och antalet emitterade energikvanta
per tidsenhet är proportionella till halten av ämnet, kan innehållet i materialen bestämmas och kvantifieras
(Kjellin, 2014).

Det XRF-instrument som tillämpades i denna undersökning var av märket Bruker och modellen Tracer
5i. Proverna bereddes initialt genom att provrör av plast fylldes med respektive fyllnadsmaterial. En plast-
film lades sedan över den öppna delen av respektive provrör. Denna fästes med en plastring för att på så
sätt säkerställa att filmen var helt spänd.

Provrören lades en i taget med plastfilmen mot den yta där röntgenstrålningen kom ut. XRF-instrumentet
startades och kördes i en serie om 180 sekunder, uppdelat på tre olika strålningsintensiteter. En mätning per
prov genomfördes. Alla mätningar registrerades och behandlades tillslut i Excel.

1.4.2 Analys med gaskromatografi och masselektiv detektor av fyllnadsmaterial

För att undersöka ifall materialen innehåller några organiska föreningar, så utfördes laktester där prover
först lakades och sedan analyserades med gaskromatografi och masselektiv detektor. Syftet var att utröna
om det finns risk för att dessa granulat urlakar miljöfarliga organiska föreningar. För att försöka simulera
naturliga slitage- och nedbrytningsprocesser under långa tidsperioder skedde lakningen i ultraljudsbad, som
accelererar förloppet. Envirofill, Safeshell och EPDM testades.

I det första laktestet bereddes prover med två olika L/S-förhållanden (liquid/solid) eftersom att det op-
timala förhållandet för maximal utlakning var okänt och har i litteraturen varierat. Ifall laktest med polärt
lösningsmedel inte gav några resultat vid analys, föreslogs en annan metod där materialen istället lakas i
ett opolärt lösningsmedel, t.ex. heptan, som organiska fettlösliga föreningar i materialen är mer benägna att
lösa sig i än vatten.

Laktest 1: lakning med polärt lösningsmedel
Det material som användes var:

• 6 stycken e-kolvar med lock

• Mätglas 500 ml ±2.5 ml

• Mätglas 100 ml ±1 ml

• Filter (0.2 µm)

E-kolven placeras på snabbvågen med en tratt. Vågen tareras och 50 g fyllnadsmaterial mäts upp. Detta
upprepas två gånger för respektive fyllnadsmaterial eftersom varje fyllnadsmaterial urlakas med två olika
L/S-förhållanden, totalt bereds 6 stycken e-kolvar. För de tre prov som bereds med ett förhållande L/S av 2
mäts 10 cl destillerat vatten upp i ett 100 ml mätglas och för de tre övriga prov som bereds med förhållandet
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L/S 8 mäts 40 cl destillerat vatten upp i ett 500 ml mätglas (se tabell 1). Vattnet tillsätts till provet och
tiden noteras. Locket sätts på och e-kolven skakas. Samtliga 6 prover placeras i ultraljudsbad vid samma
tidpunkt. Efter 45 minuter skakas proverna och sätts tillbaka. 15 minuter därefter pausas ultraljudsbadet
och ca 1 ml extraheras från samtliga prover med spruta via filter, för att undvika stora partiklar i gaskroma-
tografen. Provet skakas igen innan ultraljudsbadet återupptas i ytterligare en timme. Efter totalt två timmar
i ultraljudsbad extraheras vätska från samtliga prover en andra gång med spruta via ett filter. Proverna med
L/S 2 har då lakats totalt i 2h 34min och proverna med L/S 8 har lakats totalt i 2h 29min, varav två timmar
av lakningen för respektive prov skedde i ultraljudsbad.

Tabell 1: Fyllnadsmaterial, vikter och volymer som användes vid analys med polärt lösningsmedel.
L/S =2 L/S = 8

Alternativ Vikt (g) Volym vatten (cl) Vikt (g) Volym vatten (cl)
Envirofill 50,02 10 50,02 40
Safeshell 50,07 10 50,14 40
EPDM 50,00 10 50,29 40

1 µl prov injiceras i gaskromatografen manuellt med spruta. Temperaturen ökar gradvis från 50 �C till 250
�C under 20 minuter. Resultatet anges som toppar i ett kromatogram där topparna är proportionella mot
kvantiteten joniserade organiska föreningar i provet. Dessutom anges atommassan för varje sådan förening.
Detta görs en gång för respektive prov.

Laktest 2: lakning med opolärt lösningsmedel
Det material som användes var:

• 3 stycken e-kolvar med lock

• Mätglas 100 ml ±1 ml

• Vialer

• Filter (0.2 µm)

E-kolven placeras på snabbvågen med en tratt. Vågen tareras och 20 g fyllnadsmaterial mäts upp i e-kolven.
Detta upprepas en gång för respektive fyllnadsmaterial eftersom varje fyllnadsmaterial här endast urlakas
med L/S-förhållandet 4, och totalt bereds 3 st e-kolvar. För de tre proven mäts 80 ml heptan upp och tillsätts
till respektive e-kolv (se tabell 2). Tiden vid noteras. Locket sätts på och e-kolvarna skakas. Proverna lakas
i totalt 17h 30 minuter.

Tabell 2: Fyllnadsmaterial, vikter och volymer som användes vid analys med opolärt lösningsmedel.
L/S =4

Alternativ Vikt (g) Volym vatten (cl)
Envirofill 20,08 80
Safeshell 20,11 80
EPDM 20,08 80

1 µl prov injiceras i gaskromatografen manuellt med spruta. Temperaturen ökar gradvis från 50 �C till 260
�C under 20 minuter. Detta upprepas två gånger för varje prov.
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1.5 Bedömningsunderlag

Efter insamling av data och beräkningar utförda enligt vad som definierats i denna rapport, förs uppgifterna
för de olika alternativa konstgräslösningarna in i ett bedömningsunderlag för översiktlighet (se tabell ??). Se
Resultatför motiveringar och förklaringar till olika betyg. Detta verktyg ger en överblick över hur väl de olika
lösningarna som valts ut ovan uppfyller de utvalda kriterierna. Detta blir då ett underlag för bedömning
av de olika lösningarna och i slutändan underlag för beslut om en optimal lösning. Vilken lösning som är
optimal beror på hur högt olika kriterier värderas och vägs mot varandra.

8



2 Referenser

Kjellin, J. (2004). XRF-analys av förorenad mark - undersökning av felkällor och lämplig provbearbetning.
Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper. Tillgänglig: https://www.diva-portal.org/smash/
get/diva2:159223/FULLTEXT01.pdf [2017-04-25].

Nyström, J. (2009). Röntgenfluorescensspektrometri som metod för kvalitetsbestämning av bränslepellets.
Umeå universitet, Institutionen för fysik och elektronik. Tillgänglig: http://www8.tfe.umu.se/c3ourses/
energi/ExjobbCivIngET/Rapporter/Julia_N_09.pdf [2017-04-25].

9



 
 

Självständigt arbete i miljö- och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 
G - Arbetsrapport 

Dokumentkod 
W-17-58/G-6 

Datum 
2017-04-07 

Ersätter 
- 

 Författare 
Johanna Burström, Gustaf Dahlstrand, Axel Lavenius, Wiktor 
Trojanowski 

Handledare 
Erik Sahlée 

Rapportnamn 
Litteraturstudie om miljöpåverkan från konstgräsplaner och förslag på 
lösningar till detta 

 
 

Sammanfattning 

 

Konstgräsplanen är ett fenomen som i dagens samhälle blir allt vanligare. Konstgräsplanen            
bidrar till att förlänga säsongen avsevärt, med markvärme går det att spela året om. Dessutom               
är konstgräsplanen mycket tåligare än en naturgräsplan varför den genom åren allt mer växt i               
popularitet. En konstgräsplan är dyrare i drift än en naturgräsplan, dock saknas kalkyler som              
tar hänsyn till konstgräsets användningsgrad som är mycket större än naturgräsets. 
 
Idag är konstgräsplanens framtid svår att tyda, många rapporter visar på att ett stort läckage av                
mikroplaster går att härleda från konstgräsplanernas fyllmaterial, gummigranulaten.        
Miljöpåverkan från detta är inte helt kartlagd men det är tydligt att gummigranulaten står för               
en negativ påverkan även om omfattningen till stora delar fortfarande är okänd.  
 
I ljuset av detta utreds därför möjliga alternativ för konstgräsplaner. Miljövänliga och            
organiska substitut såsom kork, nötskal och kokosfibrer utreds, dessutom undersöks          
hybridgräsmattan som ett alternativ. Det är tydligt att ytterligare utredningar måste ske,            
eftersom en del av ovan nämnda material är relativt otestade vad gäller spelbarhet.  
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Inledning 

 
Konstgräsplanen är ett fenomen som i dagens samhälle blir allt vanligare. Det finns många              
anledningar till detta, varibland en större nyttjandegrad och högre tålighet är stora faktorer.             
Utvecklingen av artificiella gräsplaner som strävar efter att återskapa egenskaperna hos en            
traditionell gräsplan av god kvalitet har på kort tid vunnit fotbollsvärldens acceptans. Fotboll             
som sport expanderar ständigt och på geografiska platser där traditionella gräsplaner är svåra             
att tillhandahålla på grund av extremt klimat ses konstgräsplaner av hög kvalitet som ett              
realistiskt alternativ.  
 
Dock är konstgräsplanernas miljöpåverkan, och då särskilt läckaget av mikroplaster i form av             
gummigranulat, ifrågasatt och därför utreds i denna litteraturstudie dokumenterad         
miljöpåverkan till följd av läckage av gummigranulat från konstgräsplaner samt förslag på            
miljövänligare lösningar som finns på marknaden i dag.  
 

 

Syfte 

 
Syftet med litteraturstudien är att skapa sig en uppfattning om dagens konstgräsplaner vad             
gällande deras uppbyggnad, vad det finns för kvalitetskrav på dem och varför det finns ett               
behov för dem. Litteraturstudien inriktar sig också på att till viss del kartlägga miljöpåverkan              
från konstgräsplaner och därigenom motivera varför nya lösningar behövs. En del av studien             
utreder också vad för nya lösningar på fyllmaterial som finns på marknaden idag och              
huruvida dessa skulle lämpa sig i konstgräsplaner.  
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Bakgrund om konstgräsplaner och dess byggnation 

 
 
Konstgräsets historia 

 

Konstgräs började användas i USA på 1950-talet för att förbättra den fysiska hälsan för              
ungdomar i storstäder. Det var dock inte förrän 1966 som konstgräs installerades i             
sportsammanhang. Denna första generation av konstgräs kom att kallas Astroturf och bestod            
av tätt böjda nylonfibrer som var vävda in i en bärare av skum. (Synthetic grass warehouse                
2013) 
 
Under 1970-talet kom den andra generationens konstgräs, kallad ”shag turf”. Det nya gräset             
gjordes av polypropen istället för nylon. Fler sporter kunde utövas på den nya generationens              
gräs, dock var gräset inte speciellt bra för fotboll (Synthetic grass warehouse 2013). Trots              
detta installerades den första konstgräsplanen inom professionell engelsk fotboll 1981 av           
fotbollsklubben QPR (Queen Park Rangers), ytterligare tre klubbar inom den engelska           
proffsfotbollen kom att installera konstgräs. Efter sju år avskaffade QPR sin konstgräsmatta            
och 1994 försvann den sista konstgräsplanen från den engelska proffsfotbollen (Canavan S.            
BBC 2014). Förutom orättvisan för lag som inte var vana vid konstgräs så fanns problem med                
att konstgräset gav brännsår samt en oförutsägbar bollstuds (Scragg S. 2015). 
 
Under mitten av 1990-talet lanserades den tredje generationens konstgräs med grässtrån av            
polyeten som var mjukare än sina föregångare. Idag används nästan uteslutande polyeten            
(Synthetic grass warehouse 2013). 2001 införde både det internationella- (FIFA) och det            
europeiska fotbollsorganet (UEFA) ett kvalitetsprogram för att utveckla en standard för           
tillverkning av konstgräs och 2015 spelades det första seniormästerskapet på konstgräs, då            
FIFA Women’s World Cup avgjordes i Kanada.  
 
Konstgräset har blivit ett ständigt expanderande underlag för utövande av fotboll i Sverige.             
Vid jämförelse av antalet konstgräsplaner i Sverige utifrån Svenska Fotbollsförbundets          
inventering från 2012 och 2016 kan en markant ökning av planer utläsas. 2012 fanns 493               
stycken elvamannaplaner och 2016 fanns det 697 stycken. (Svenska Fotbollsföbundet 2012,           
2016). 
 
 
Geoteknisk undersökning 

 
Första steget i byggnation av konstgräsplan är att genomföra en geoteknisk undersökning av             
jorden där planen är tänkt att anläggas. Den geotekniska undersökningen fokuserar på att             
bestämma markegenskaper och förutsättningar för att förebygga sättningar i konstgräsplaner,          
för konstgräsplaner som byggs i Sverige är det extra viktigt att studera markens             
tjälbenägenhet. (Svenska fotbollsförbundet, 2015) 
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Markarbete 

 

För att undvika sättningar och tjälfarlighet i jorden krävs att underbyggnaden, grundarbetet,            
utförs på ett korrekt sätt för den aktuella platsen. Markbyggnationen består främst av tre lager;               
förstärkningslager, bärlager (bergkross med storlek 0-32mm) samt dräneringslager        
(krossmaterial med storlek 0-18mm). Vid behov anläggs ett avjämningslager för att erhålla en             
jämn yta. Alla dessa lager dimensioneras med avseende på kunskaperna från den geotekniska             
undersökningen. För att bekräfta att de beräknade dimensionerna för underbyggnaden          
uppfyller kraven för vattengenomsläpplighet kontrolleras detta innan arbetet fortsätter.         
Önskvärd hastighet på vattengenomsläppligheten är 50-70 mm/timme. (Svensk byggtjänst,         
2014) 
 
För att undvika vattenansamlingar på planen väljs en höjdsättning enligt bilaga 1. Utifrån             
höjdsättningen avgörs placeringen av rännor och brunnar där vattnet tas upp.           
Dagvattenledningar anläggs vid planen vilket leder yt- och dräneringsvattnet till det           
kommunala dagvattennätet. Om den geotekniska undersökningen visat på mycket god          
infiltrationsförmåga i marken är det dock fördelaktigt att leda vattnet genom jorden. Ofta             
läggs en kant av asfalt runt fotbollsplanen för att fungera som en barriär för fyllningen i                
konstgräset. För att undvika att granulat transporteras ner i dränerings- och           
dagvattenledningarna bör en brunn med granulatfälla installeras. Vattnet rinner genom fällan           
innan det transporteras vidare till dagvattenledningarna. (Svenska fotbollsförbundet, 2015) 
 
Runt planen installeras ett bevattningssystem, bevattningens huvudsyften är att svalka planen           
och att minska friktion. Under varma dagar med hög solinstrålning absorberar planen och det              
mörka granulatet mycket värme, vilket kan leda till lägre komfort för spelarna. (Jim, 2017)              
Planerna vattnas också för att minska friktionen mellan spelare och konstgräs, detta för att              
undvika brännskador vid glidtacklingar samt för att öka bolltempot. (Svenska          
fotbollsförbundet u.å.) 
 
 

Uppvärmning 

 

För att konstgräsplaner ska kunna utnyttjas under större delen av året kan värme behöva              
installeras, detta för att hålla marken under planen tjälfri samt att bibehålla planens mjukhet.              
(Svenska fotbollsförbundet, 2015). Vid en inventering av konstgräsplaner i Sverige som           
gjordes 2016 av Svenska Fotbollsförbundet fanns det 697 stycken elvamannaplaner, av dessa            
hade 79 stycken inbyggd uppvärmning. Alltså endast en liten andel av Sveriges            
konstgräsplaner har uppvärmning, detta då uppvärmning medför högre kostnader, både för           
anläggning och för underhåll (Svenska fotbollsförbundet, 2016). Uppvärmning är speciellt          
aktuellt om en konstgräsplan önskas vara spelbar större delen av året. Vid undersökning av              
tjälens utbredning Sverige över året kan man konstatera att det i Svappavaara vid Kiruna finns               
tjäle från slutet av oktober till sen vår, medan Tjönarp i Skåne och Uppsala enbart har tjäle                 
sporadiskt under vinterhalvåret (Trafikverket u.å.). Anläggs en konstgräsplan där tjäle          
återfinns stora delar av vintern är det ett måste att installera värme om planen ska vara spelbar                 
under vintern. 
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Konstgräset 

 

Efter att markarbetet är klart installeras en sviktpad, ett sviktlager som ligger under själva              
konstgräset. Det är absolut vanligast att använda sviktpad idag då det genererar            
sviktegenskaper i planen vilket leder till att en mindre mängd fyllmaterial krävs. Det finns              
flera olika typer av sviktpads såsom dräneringspad, platsgjuten, prefabricerad och spårad pad.            
Tjockleken på sviktpads varierar mellan 8-40 mm, vilket som används beror på valt system.              
Det finns både sviktpad som absorberar vatten och som inte gör detta. Sviktpads kan vara               
tillverkade av bland annat SBR-gummi och polypropylen. (Svenska fotbollsförbundet, 2015) 
 
Själva konstgräset installeras ovanpå sviktpaden. Konstgräset består av fibrer som ska           
motsvara grässtrån, dessa är oftast gjorda av polyeten men även polypropylen. Fibrerna är             
sydda, vävda eller fästa på annat sätt på en fiberduk av latex eller backning. Materialet som                
fibrerna är tillverkade av har olika egenskaper såsom mjukhet och köldtålighet, det            
förekommer även ibland att man blandar fibrer i samma plan. Vilken sammansättning,            
tjocklek och typ av fibrer som används påverkar planens egenskaper och livslängd. För att få               
en spelbar plan tillförs fyllmaterial i planen. I botten läggs kvartssand alternativt flodsand för              
att konstgräset ska hållas på plats. Sandlagrets tjocklek varierar mellan olika konstgräsplaner,            
och i vissa planer används det inte alls. Ovanpå läggs fyllmaterial om ofta består av               
gummigranulat. Idag används främst tre olika gummigranulat, SBR, EPDM och TPE. Det            
finns även naturliga fyllmaterial i form av kork, bark och kokos. (Svenska fotbollsförbundet,             
2015) 
 

Krav och underhåll 

 

För att få spela tävlingsmatcher är det vissa krav på planen som måste vara uppfyllda. Kraven                
skiljer sig mellan elitfotboll och breddfotboll. Bland annat finns krav på hur bollen rullar och               
studsar. Det finns även krav på hur planen reagerar då man spelar på den med avseende på                 
friktion mellan planen och spelarna, samt planens dämpande egenskaper finns. Kraven på            
planens storlek varierar också mellan elitfotboll och breddfotboll. De rekommenderade måtten           
i Sverige är 105x65 m för spelytan samt en total yta på 71x111m för breddfotboll. För                
elitfotboll är rekommendationen 105x68 m spelyta med en totalyta på 111x74 m. (Svenska             
fotbollsförbundet, 2015) 
 
Konstgräsplaner kräver regelbundet underhåll. Rekommendationen är att borsta planen varje          
vecka för att fyllmaterialet ska förbli jämnt fördelat. Om oönskade material såsom organiskt             
material tillförs planen behöver den rengöras. Det finns maskiner som suger upp det organiska              
materialet och granulatet för att sedan separera dessa och återföra granulatet till planen.             
Anledningen till att organiskt material är oönskat är för att det kan förmultna bidra till tillväxt                
av gräs, mossa och alger i planen. Ett annat underhållsarbete som behöver utföras är luftning.               
Då planen beträds av spelare packas granulatet och sanden, hur mycket planen används avgör              
hur ofta luftning behöver ske. Att granulat försvinner från planerna är ett problem som              
åtgärdas genom att nytt granulat fylls på. (Svenska fotbollsförbundet, u.å.) 
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Ekonomiska skillnader vid anläggning och underhåll av konst- och naturgräsplaner 

 

De uppenbara fördelarna som ofta framhävs med att anlägga fotbollsplaner med konstgräs            
istället för naturgräs är att det medför en längre fotbollssäsong eftersom konstgräs inte har              
samma behov av ljus, värme och vatten. Det brukar även framhävas att konstgräs inte slits i                
lika hög grad jämfört med naturgräs. 
 
Anläggningskostnaderna för naturgräs och konstgräs behöver inte nödvändigtvis skilja i          
någon större utsträckning, förutom att det kan vara mer kostsamt att anlägga konstgräsplaner             
på grund av högre krav på överbyggnad samt toppskikt. För en 11-manna konstgräsplan             
beräknas kostnaden, exklusive toppskikt och dränering, att ligga i intervallet 3,4–5,8 miljoner            
kronor medan kostnaden för en lika stor naturgräsplan beräknas ligga mellan 3,7–5,3 miljoner             
kronor. Osäkerheten i kostnaderna beror till stor del på vilken kvalitet som skall uppnås vid               
anläggningen, så med grund i dessa resultat tycks skillnaderna i kostnad för anläggning inte              
bero av ifall det är en konstgräsplan eller naturgräsplan (Månsson, 2010). 
 
Kostnaderna för respektive plan kan dock väsentligt skilja sig åt är vad gäller underhållet. För               
naturgräs grundar sig underhållet i klippning, gödsling, och bevattning av gräset. Kostnaderna            
för underhåll kan då variera mellan 50 000 – 1 000 000 kronor per år, beroende på i vilken                  
omfattning underhållet bedrivs. Enligt samma undersökning kan dock även         
underhållskostnaderna för konstgräsplaner uppgå till höga kostnader. Underhållet innefattar         
påfyllning av fyllmaterial, bevattning, rengöring, reparationer, målning av tillfälliga linjer,          
och bortförsel av organiskt material. Dessutom kan inköp av underhållsmaskiner för konstgräs            
vara mer kostsamt än inköp av underhållsmaskiner för naturgräs. (Månsson, 2010).  
 
Konstgräsmattan behöver oftast bytas ut ungefär vart 8–12 år medan naturgräs endast behöver             
genomgå mindre kostsamma renoveringar inom samma tidsintervall. Detta är en av           
huvudanledningarna till att underhållet av konstgräsplaner är mer kostsamt än det är för             
naturgräs på lång sikt. (Millar et al., 2010)  
 
I ett svenskt exempel var kostnaden för underhåll av konstgräs per år 20 000 kronor mer än                 
det för naturgräs (Månsson, 2010). I en amerikansk artikel presenteras en sammanställning av             
den genomsnittliga årskostnaden för konstgräs respektive naturgräs över en 16-års period.           
Enligt dessa uppgifter var årskostnaden betydligt dyrare för konstgräs än för naturgräs, där             
genomsnittliga kostnaden för konstgräs var $65,846 - 109,013 jämfört med $33,522 - 49,318             
för naturgräs (Patton på University of Arkansas, 2009). Trots högre totalkostnad på både kort              
och lång sikt måste dock kostnaden per speltimme på respektive underlag tas hänsyn till. T.ex.               
är speltiden på en naturgräsplan runt 300 timmar per år, medan speltiden på en konstgräsplan               
kan spelas på alla årets timmar. Detta skulle kunna motivera ett totalpris som är högre för                
konstgräs än naturgräs. (Artificialgrass.info, u.å.) 
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Kvalitetskrav - Baserat på FIFA:s process för kvalitetsmärkning 

 

Testkrav på konstgräsplaner och metoder för att testa dem 

 

För att säkerställa att konstgräsplaner har lika bra spelegenskaper som professionella           
gräsplaner har världens största fotbollsförbund FIFA utvecklat sin egen kravprofil, planer som            
uppfyller dessa krav certifieras med en kvalitetsmärkning FIFA QUALITY alternativt den           
ännu mer kravfyllda FIFA QUALITY PRO.  
 
På grund av omfattningen av certifieringsprocessen avses här inte att återberätta FIFA:s            
testmetoder utan istället presentera en förenklad översikt över testkraven tillsammans med           
tillhörande metodkoder, samt att göra nedslag i två av de mindre resurskrävande fälttesterna,             
vertikalt studstest och rulltest. Syftet är att kunna använda kunskapen om           
certifieringsprocessen som underlag vid eventuell framtida produktvalidering av fyllmaterial. 
 
Certifieringsprocessen för konstgräsplaner som FIFA tagit fram är en fyrstegsprocess som           
består av följande delar: Laborationskontroll, installation, fältkontroll och        
godkännande/kvalitetsstämpling. För att bibehålla en kvalitetsmärkning krävs dessutom att         
fältkontroll repeteras och godkänns med tre respektive ett års intervall för FIFA QUALITY             
och FIFA QUALITY PRO (FIFA 2015). För att kunna konstruera en konstgräsplan som             
håller måttet för fotboll på en internationell nivå krävs att samtliga tester som ingår i               
certifieringsprocessens fyra delar genomförs som beskrivet i Handbook of Test Methods           
(FIFA 2015) och att resultaten faller inom de intervall som finns specificerade i Handbook of               
Requirements (FIFA 2015). Koder nämnda med prefix ISO alternativt EN är internationella            
standardmetoder inom materialvetenskap adopterade av FIFA. Koder med prefix FIFA är           
testmetoder för kvalitetskontroll framtagna internt och finns presenterade i sin helhet i FIFA:s             
handbok för testmetoder. Tester och tillhörande metodkod finns redovisat i tabellform i bilaga             
2 i appendix av denna rapport. (FIFA 2015) 
  
 

FIFA testmetod 01 - Bestämning av bollstuds i fält (vertikal) 

 
Material som krävs: 
 

● Mekanism för bollsläpp som inte påverkar bollens fria, vertikala fall.  
Förslagsvis vakuum eller elektromagnetisk mekanism. 

● Måttband/tumstock för mått av släpphöjd, noggrannhet 0.01m±  
● Akustisk sensor kopplad till tidtagarur, noggrannhet 1 ms 
● FIFA certifierad fotboll 
● Instrument för mätning av vindhastighet, noggrannhet 0.1 m/s.  

 
 

Först testas bollens vertikala studskapacitet på betong, detta görs direkt före testet påbörjas.             
Bollen monteras sedan i släppmekanismen på 2.00 0.01 m höjd. Höjden mäts från bollens       ±        
botten till gräsets topp. Tiden mellan bollens första och andra studs mäts med den akustiska               
sensorn i sekunder. Bollens studshöjd beräknas enligt ekvation 1 
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                                        (1) 1.23 (T t) 00H =  − Δ 2 · 1  
 

Där H är studshöjd i cm, T är tiden mellan första och andra studs,  = 0.025s.tΔ   
 
Resultatet avrundas till närmaste cm och skrivs därefter som meter. Mätosäkerheten är            
bestämd till m. Testet utförs på fem olika mätpositioner, exakta positioner är inte  .03 ± 0            
nämnda och därför antas Fifa:s standardpositioner för fälttester som redovisas i figur 2. På              
varje position görs fem tester med minst 300 mm avstånd från varandra. Slutresultatet             
beräknas och redovisas som medelvärdet av resultatet för varje mätposition. För godkänt            
resultat i respektive kvalitetsmärkning krävs att resultatet uppfyller kraven redovisade i figur            
1.  
 
 

Kvalitetsmärkning FIFA QUALITY  FIFA QUALITY PRO 

Studshöjd 60 cm - 100 cm 60 cm - 85 cm 

Relativ konsistens  0 %± 1   %± 5  

 
Figur 1 Kravspecifikationer för FIFA:s två kvalitetsnivåer för testmetod 01, bollstuds.  
Relativa konsistensen innebär att inget resultat får avvika mer än specificerat från det totala 
medelvärdet av alla provpunktsresultat.  
 

 
Figur 2 Fotbollsplan med utsatta positioner för fälttester, dessa används om inget 
annat är specificerat. Bild ursprungligen hämtad utan tillståndskrav från: www.pixabay.com  
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FIFA testmetod 03 - Rulltest i fält 

 

Material som krävs: 
 

● Ramp konstruerad enligt figur 3, rampen ska bestå av två släta metallrör som ligger              
parallellt, maximal diameter för kontaktytan med bollen är 40 mm, insidan av            
metallrören ska vara separerade med ett avstånd på 100 10 mm. Bollen måste         ±     
övergå från ramp till gräsplan utan studs.  

● Instrument för avståndsmätning av bollrullning, noggrannhet 0.01 m.±   
● FIFA certifierad fotboll 
● Instrument för mätning av vindhastighet, noggrannhet 0.1 m/s. 

 
Till att börja med att testas bollens studsförmåga på betong i anslutning till testförsöket.              
Rampen justeras så den är stabil och vinkelrät mot testytan. Bollen placeras på rampen så att                
dess mittpunkt är positionerad precis ovanför den punkt på rampen som är 1000 5 mm över            ±    
testytan. Bollen släpps från rampen och låts rulla tills stillastående. Avstånd mäts från punkten              
där bollen når testytan till punkten under bollens mittpunkt vid vila. Resultatet avrundas till              
närmaste decimeter, dvs 0.1 m. Osäkerheten är bestämd till 0.05 m. Vid varje testområde         ±      
specificerat av figur 2 genomförs 3x4 individuella mätningar, mätningarna måste göras med            
ett avstånd på minst 100 mm från varandra vid samma testområde. Varje set av tre mätningar                
görs fyra gånger, en gång för varje riktning (0 °, 90°, 180° och 270°). För varje               
testområde/riktning beräknas medelvärdet av tre individuella mätningar, slutligen beräknas         
medelvärdet av alla mätningar vid varje testområde. För godkänt resultat i respektive            
kvalitetsmärkning krävs att resultatet uppfyller kraven redovisade i figur 4.  

 

Figur 3 Rekreation av figur 4 i Handbook of Test Methods (FIFA 2015),  
illustration som visar rampkonstruktion använd för metod FIFA 03 - rulltest.  
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Kvalitetsmärkning FIFA QUALITY FIFA QUALITY PRO 

Rullavstånd 4 m - 8 m 4 m - 8 m 

Relativ konsistens  10 %±  15 %±  

 
Figur 4 Kravspecifikationer för FIFA:s två kvalitetsnivåer för testmetod 03, rulltest.  
Relativa konsistensen innebär att inget resultat från en specifik provplats får avvika mer än angivet från det totala                  
medelvärdet av alla provplatsresultat.  
 
 
Miljöpåverkan till följd av läckage av gummigranulat från konstgräsplaner  

 
Förluster av fyllmaterial från konstgräsplaner 

  

Ett av de miljöproblem som identifierats med konstgräsplaner är spridningen av mikroplaster            
från de gummigranulat som används som fyllmaterial. De typer av gummi som används             
främst SBR (återvunna bil- och maskindäck), TPE (nytillverkad termoplast) och EPDM           
(nytillverkad vulkaniserat industrigummi). Av dessa är SBR det som i höst grad används i              
Sverige (Magnusson, 2015). Andelen SBR-planer är dock inte fastställd då rapporter anger            
motstridig information; 60 % enligt en rapport från Sweco (2016) och 90% enligt en rapport               
från IVL (2015). Bägge siffror är dock angivna med stor osäkerhet enligt rapportförfattarna             
själva. 
  
En metod för att mäta förluster av granulat har varit att titta på underhållsprocessen. 
Det är uppskattat att mängden påfyllnad motsvarar den mängd gummi som försvinner från             
konstgräsplaner via framförallt dränering och dagvatten, men även via plogning och spelarnas            
kläder och utrustning. (Magnusson K., 2015) För fotbollsplaner avsedda för spel i 11-manna             
lag är rekommendationen att konstgräsplaner bör påfyllas med ca 3-4 ton granulat/år            
respektive 3-5 ton per år. Mängden påfyllnad varierar dock med underhållsrutiner, väder och             
användningsgrad (Wallberg et al., 2016). 
 
Ett av de mer konkreta försöken till att kartlägga flödet av granulat från en fotbollsplan med                
konstgräs till dess omgivning är flödesmodellen från Swecos rapport från 2016. Där har data              
från fyra konstgräsplaner ägda av Älvsjö fotbollsklubb i Stockholm sammanställts. I modellen            
ingår tre stycken 7-mannaplaner och en 11-mannaplan. Antaganden i modellen är baserade på             
de rutiner angivna av personal från Älvsjö fotbollsklubb. Kortfattat för de största flödena är              
antagandena följande: Planer används 40 veckor/år, klubben har 1300 aktiva spelare som            
spelar i snitt tre ggr/vecka, plogning sker 10 ggr/år varav en tredjedel som försvinner återförs               
till plan och resterande mängd omhändertas som avfall. Totalt har 200-240 ton granulat             
använts vid anläggning och 6-10 ton fylls på per år för alla planer. En sammanfattning av                
resultaten från flödesmodellen finns i tabell 5. (Wallberg et al., 2016) 
 
 
 
 
Tabell 5 Sammanfattande tabell för bortfall av fyllmaterial (gummigranulat) 
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Primära flöden Mängd/år (ton) Sekundära flöden Mängd/år (ton) 

Omklädningsrum 0,050 Avlopp och  
reningsverk 

0,75 

Hem till spelarna 1,5 Avfall 0,050+0,75+0,85 
= 1,65 

Plogning (netto) 0,7-1 Dagvatten 2-4 

Övrigt bortfall  
(avrinning och blåst) 

3-7 Omgivande natur 1-3 

  
I tabell 5 presenteras data hämtad från den flödesmodell som ingår i Swecos rapport (2016) för                
konstgräsplaner baserat på fyra konstgräsplaner ägda av Älvsjö fotbollsklubb. Primära flöden avser            
direkt orsak till bortfall från planen, sekundära flöden avser slutdestination för primära flöden. 
Flödesmodellens uppskattningar anses som grova då noggranna mätningar saknas, men trots            

detta ger modellen en överblick som kan vara användbar vid vidare forskning i ämnet.              
Modellen visar på att det ännu är okänt exakt hur mycket av det bortfallna granulatet som                
försvinner till dagvattensystem och omgivande natur. Detta bortfall antas variera beroende på            
väderförhållanden och vilket sorts dagvattensystem som omger konstgräsplanen. Det         
uppskattas att ca 1–2 ton granulat per plan och år försvinner ut i miljön från konstgräsplanerna                
i Älvsjö. Uppskalat till en nationell nivå motsvarar detta 600–1300 ton granulat/år från             
svenska konstgräsplaner (Wallberg et al., 2016). 
  
Ett motsvarande försök till att uppskatta granulatförluster från svenska fotbollsplaner gjordes i            
i en rapport av Magnusson K., (2015), där de kom fram till att en totalmängd på 2300–3900                 
ton försvinner per år. Resultaten är dock inte direkt jämförbara då det ena avser flöde till                
dagvatten och natur och det andra är en totalmängd för bortfallet. Utifrån Swecos             
flödesmodell kommer ca 67% av det totalt försvunna granulatet hamna i dagvatten/natur.            
Räknat med samma andel och justerat för de varierande antalet konstgräsplaner som antagits i              
beräkningarna blir resultatet från Magnussons rapport grovt avrundat 1400–2400 ton          
granulat/år till dagvatten och natur från svenska konstgräsfotbollsplaner. Osäkerheten i denna           
undersökning kan antas vara större eftersom de är rent teoretiska beräkningar baserade på             
rekommenderad påfyllnad av granulat. Variationerna i spridning kan även härledas till           
storleken på själva granulatet (Wallberg et al. 2016). I en dansk rapport uttrycks att storleken               
på gummigranulaten skiftar mellan 0,7 - 3 mm där man kan göra antagandet att ett mindre                
substrat har lättare att via dränering och ytavrinning läcka ut i närmiljön. (Lassen et al., 2015) 
  
Kompaktering anges som en möjlig felkälla i beräkningarna och mängden utsläpp antas därför             
vara mindre i verkligheten. Hur mycket kompaktering påverkar resultatet av utsläpp till            
dagvatten/natur är ej dokumenterat. Variabler som påverkar resultatet kraftigt är storleken på            
granulat, väderförhållanden och dagvattensystemet, mindre granulat antas försvinna lättare         
med vind och avrinning (Wallberg et al, 2016). Kunskapsluckor som identifierats i området             
gäller främst hur mycket granulat som hamnar i dagvattensystem, samt data från andra typer              
av konstgräsplaner än fotbollsplaner (Magnusson K., 2015). 
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I ytterligare försök att mäta mängden av försvunnet gummigranulat mäts mängden           
gummigranulat som fastnat i dagvattenbrunnar kring ett antal konstgräsplaner. Granulat          
upptäcktes i samtliga brunnar, däremot ifrågasätts tidigare nämnda utsläppssiffror kraftigt.          
Istället lyfts att migration av granulat kan ha skett på annat sätt än via dräneringssystem som                
omger planen (Widström 2017). Det går trots detta inte att dra några klara slutsatser om               
migrationen av granulat. Faktum kvarstår att mängden granulat som migrerat via           
dräneringssystem inte är kvantifierat. Att dagvattenbrunnar kring fotbollsplaner ej var helt           
fyllda av granulat betyder inte att stora mängder inte har transporterats med            
dagvattensystemet. Dränering sker inte heller enbart via brunnar på sidan av fotbollsplanerna            
utan via dräneringssystem direkt under konstgräsmattan, detta flöde bedöms dock som litet,            
även om det exakta antalet partiklar ej undersökts (Magnusson 2017). 
  
Mikroplaster i gummigranulat och dess påverkan på ekosystemet 

 

Dagens plaster är väldigt svårnedbrytbara. Som exempel kan nämnas att en vanlig PET-flaska             
tar ca 450 år för att brytas ned (Länsstyrelsen Skåne, 2013). Ett problem som länge               
uppmärksammats är spridningen av plast i naturen. Det är dock inte förrän under senare år               
som spridningen av mikroplaster kommit upp på agendan. Mikroplaster har i studier visats ha              
en mängd olika negativa effekter på både flora och fauna. (Magnusson K., 2016). 
 
Mikroplaster definieras som plastpartiklar mellan 1 mm till 5 mm i diameter. Dessa kan sedan               
delas in i primära samt sekundära mikroplaster utifrån dess ursprung. Primära mikroplaster är             
sådana som medvetet producerats i liten storlek som exempelvis de som återfinns i kosmetika.              
Sekundära plaster bildas via olika sorter av fragmentering av större plastpartiklar. Här kan             
nämnas slitage från bildäck som artificiell fragmentering och frigörare av mikropartiklar. Den            
naturliga fragmenteringen av mikroplaster utgörs främst av UV-strålning som också gynnar           
den mekaniska nedbrytningen i form av t.ex. vågor och vind. (Magnusson K., 2016). 
 
För att ha möjlighet att minska tillförseln av mikroplaster till havet utförde en forskargrupp på               
uppdrag av IVL en sammanställning 2016 där de redovisade de största utsläppskällorna i             
Sverige. Något oväntat kom konstgräsplaner på andra plats med 2300–3900 ton årligen.            
(Magnusson K., 2016) Som nämnt tidigare är kvantifieringen av spridningen inte helt och             
hållet pålitlig, och det kvarstår att utreda detta mer ingående. Tills vidare utgår vi dock ifrån                
att en väsentlig mängd av det granulat som försvinner från konstgräsplaner årligen med största              
sannolikhet hamnar i naturen och en mängd olika ekosystem. 
  
Det kvarstår många frågetecken kring mikroplasters effekt på organismer och ekosystem.           
Vissa saker har dock redan påvisats. Mikroplaster kan lätt ses som föda av vattenlevande              
organismer och därmed lätt bioackumuleras. Tar man gummigranulat som exempel kan det i             
dess ursprungliga storlek misstas som föda av fåglar och fiskar. Efter successiv nedbrytning             
kan det tas upp av allt mindre organismer ända ner till zooplankton som förväxlar plasten med                
växtplankton. Resultatet blir att man får en ackumulation i alla steg i näringskedjan (Cole et               
al, 2011). Reda i en rapport från 2003 konstateras att det förekommer en tydlig              
bioackumulation av mikroplaster i näringskedjan. I detta fall undersöktes ursprunget till de            
mikroplaster som hittats i pälssälar och slutsatsen var att de härstammade från den fisk som               
var dess föda (Burton & Eriksson, 2003). Farhågor som då väcks är om bioackumulationen              
leder tillbaka till oss människor via förtäring av organismer som innehåller mikroplaster. Flera             
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studier har visat att kommersiella arter av räkor och musslor har ackumulerat mikroplaster             
(Devriese 2015, Romeo 2015). Anna Kärrman m.fl. (2016) har sammanställt effekterna av            
mikroplaster i naturen. Där framgår att studier har visat att mikroplaster inte bara ackumuleras              
via misstag som föda. Bland annat strandkrabbor har studerats där man sett att mikroplaster              
fastnat på dess gälar och musslor som nämndes tidigare kan via dess filtration av vattnet få i                 
sig mikroplaster. 
  
Potentiella effekter av denna bioackumulering är fortfarande lite av en gåta. Det har dock              
visat sig kunna ge inflammationer och i vissa falla även orsaka kvävning vid intag. Går man                
in på mer specifika organismer kan effekterna variera. (Anna Kärrman m.fl. 2016).            
Marinbiologen Oona Lönnstedt har i sin forskning sett att abborre i dess yngelstadie föredrar              
mikroplast framför zooplankton som borde utgöra dess naturliga föda. Detta ledde i sin tur till               
en försämrad tillväxt och även ett förändrat beteende. När abborreynglen utsattes för            
rovdjursdoft hade det ingen effekt alls vilket gjorde dem utsatta för predation i en helt annan                
grad än vad som är normalt (Lönnstedt och Eklöv 2016). Dessa resultat kan kopplas till de                
kraftiga nedgångar av abborrebestånden som skett i Östersjön det senaste årtiondet. Tidigare            
har övergödning i kombination med brist på lämpliga lekområden framställts som den            
huvudsakliga orsaken, något som nu måste omvärderas. 
  
Ytterligare ett problem med mikroplaster är att miljöskadliga kemikalier som redan finns i             
naturen kan binda till plasternas partikelyta och på så sätt ackumuleras i organismer. (Cole et               
al., 2011) Fortfarande finns det som nämnt många effekter av mikroplaster som ännu ej är               
studerade i någon högre grad.   
 
 
Toxiska ämnen i gummigranulat 

 
Som teoretisk bakgrund för kartläggningen av vilka toxiska ämnen som gummigranulat i            
konstgräsplaner består av används tekniska rapporter, fallstudier, och forskningsrapporter på          
området. I stor omfattning används den tekniska rapporten ”systemanalys av konstgräsplaner           
– miljö och kostnadsaspekter” som publicerades 2015 av industridoktoranden Simon          
Magnusson vid Luleå Tekniska Universitet. 
  
De litterära källor som använts är publicerade efter Kemikalieinspektionens (KemI:s)          
rekommendation gällande material i konstgräsplaner år 2006, och de vetenskapliga          
mätundersökningar som används är publicerade efter regeringens reglering av högaromatiska          
oljor (HA-oljor) som trädde i kraft 2010. Samtidigt tas då hänsyn till att sammansättningen av               
däck, vilket fyllmaterialet SBR består av, har ändrats över tid. (KemI, 2006) 
  
De fyllmaterial vars sammansättning och miljöpåverkan behandlas här är de som nämnts            
tidigare i denna litteraturstudie: SBR (Styren Butadien Rubber), EPDM ( Ethylene Propylene           
Diene M-class rubber ), R-EPDM (återanvänt EPDM) och TPE (Termoplastisk Elastomer). I           
Magnussons rapport från 2015 konstateras att informationen om exakt sammansättning inte           
tydligt och tillgängligt uppges av producenterna, samt att det inte utförts toxikologiska tester             
av materialen i någon större omfattning.  
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SBR 

 

Den typen av granulat som produceras av uttjänta gummidäck benämns SBR. Till skillnad             
från de andra fyllmaterial som beskrivs här så tillförs inga tillsatser SBR via produktion till               
följd av ytterligare behandling. Sammansättningen av SBR kan således antas bero på den             
ursprungliga tillverkningsprocessen av de däck som granuleras. De ämnen som bedöms           
utgöra största miljöfaran i den här typen av däck är främst kimrök (tillsätts för att öka                
slitstyrkan), zinkoxid (används vid vulkanisering) samt ftalater (mjukgörare) som kan          
innehålla polyaromatiska kolföreningar, så kallade PAH: er. 
  
EPDM 

 

Fyllmaterialet som benämns EPDM och som används till konstgräsplaner består av           
nytillverkat vulkaniserat gummi uppblandat med sampolymeret EPDM. Vid tillverkning av          
detta gummi tillförs diverse tillsatser, och de ämnen som finns i materialet som bedöms utgöra               
största miljöfaran är kimrök, mjukgörare, flamskyddsmedel, och eventuellt zinkoxid beroende          
på vilken typ av vulkning som ingått i produktionen. 
  
R-EPDM 

 

R-EPDM ingår ej i några av de riskkarakteriseringar som Magnusson (2015) använt sig av              
från tidigare studier eftersom att informationen om exakt sammansättning är högst bristfällig            
gällande detta fyllmaterial i synnerhet. Eftersom R-EPDM består av återanvända produkter av            
EPDM så beror innehållet i hög grad av vad ursprunget till gummit är.  
  
TPE 

 
Fyllmaterialet TPE är nytillverkad termoplastisk elastomer (plast) som blandas med gummi.           
Innehållet i TPE beror på vilken typ av additiver som tillförs vid produktion som potentiellt               
kan innefatta metaller och organiska ämnen av olika slag. Vid produktion tillsätts även             
processtabilisatorer och paraffinolja vilka i sin tur innehåller fenoler respektive PAH:er.           
Vidare kan råvaran SEBS, som TPE består till stor del av, innehålla ftalater, fenoler, metaller,               
och organiska ämnen. 
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Kemisk analys av lakvatten 

 

Vid lakningsförsök på labb av samtliga fyllmaterial fann Magnusson (2015) att R-EPDM            
orsakade mest utlakning av zink och löst organiskt kol (DOC) med ungefär 50 respektive 4               
gånger så höga koncentrationer jämfört med gummigranulaten vars lakvatten hade näst högst            
koncentrationer, vilket i bägge fallen var SBR. SBR utlakade dock högst koncentrationer av             
fenoler. Magnusson fann även att R-EPDM lakade lättflyktiga organiska ämnen (VOC) i långt             
högre grad än de andra fyllmaterialen. Vad gäller samtliga resultat från lakstudien poängteras             
att metodiken kan orsaka överskattningar i mätvärdena vilket föranleder att de bör bedömas             
relativt varandra snarare än som doser. 
  
I en fördjupande ettårig fallstudie, vilken bygger vidare på undersökningar av miljöpåverkan            
av SBR och EPDM, provtas dräneringsvatten från två konstgräsplaner med endera av            
fyllmaterialen. Ur dessa undersökningar konstateras att uppmäta halter av metaller och           
organiska föreningar i dräneringsvattnet är klart under gällande riktvärden för utsläpp till            
dagvatten. (Magnusson, 2017) 
  
En separat provtagning utförd av COWI på begäran av Miljö- och hälsoskyddsenheten visar             
på förhöjda halter av zink i lakvattnet från en konstgräsplan med SBR som fyllmaterial              
(Liethner, 2016). Resultaten pekar dock inte på någon extrem zinkförorening då värdena            
fortfarande var under gällande riktvärden för dag- och ytvatten. Att SBR orsakar förhöjda             
halter av zink i lakvattnet överensstämmer med resultaten från en nederländsk studie av där en               
modell används för att beräkna en förväntad utlakning av zink från SBR (Verschoor 2007).              
Resultaten från den nederländska studien pekar - till skillnad från resultaten i COWI:s             
provtagning - på en miljörisk på grund av att zinkutlakning kan orsaka koncentrationer som              
överstiger gränsvärdena i yt- och grundvatten. 
  
 
Riskbedömning 

 

I slutändan kan det konstateras att majoriteten av nyligen publicerade studier inom området             
inte visar på negativa miljökonsekvenser med avseende på toxiska ämnen till följd av att man               
använder någon typ av gummigranulat som fyllmaterial i konstgräsplaner. Detta är även i linje              
med tidigare internationella undersökningar, däribland den utförd av danska EPA (Nilsson et            
al. , 2008) som i sin tur stödjer sina resultat med hjälp av liknande tidigare studier från                
Frankrike, Schweiz, och Nederländerna. Både i den danska studien och i Magnussons studie             
från 2015 poängteras det dock att samtliga fyllmaterial innehåller en mängd oönskade ämnen             
som på olika sätt kan hamna i omgivande miljöer. Det bör inte heller på något sätt förringas                 
att två av studierna som tagits del av pekar på förhöjda halter av zink i lakvattnet från                 
konstgräsplaner med SBR, varav en bedömer utlakningen som en miljörisk. Det bör även             
beaktas att varken TPE eller R-EPDM hitintills har undersökts i någon särskild omfattning. 
 
 
  
 
Förslag på alternativa lösningar 
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Alternativa fyllnadsmaterial  

 
I en litteraturstudie utförd av Sweco Environmetnal AB på uppdrag av Naturvårdsverket i             
samverkan med Kemikalieinspektionen, har några olika fyllnadsmaterial utretts som alternativ          
till de konventionella gummigranulaten, som ofta är gjorda av återvunnet däckmaterial (SBR).            
I denna studie har nytillverkat vulkaniserat industrigummi (EPDM), återvunnet vulkaniserat          
industrigummi (R-EPDM), nytillverkad termoplast (TPE) och olika typer av organiskt          
fyllnadsmaterial undersökts. Dessa organiska fyllnadsmaterial är kork, bark och kokos          
(Wallberg 2016, s. 2, 26).  
Slutsatserna av studien blev att materialens kemiska egenskaper skiljer sig mellan olika            
tillverkare och att det finns mycket lite information om de organiska fyllnadsmaterialen då de              
inte testats i någon större utsträckning. Dock visade sig EPDM och TPE vara bättre än SBR                
med avseende på halterna av farliga ämnen. Författarna avfärdar helt användandet av REPDM             
som fyllnadsmaterial på grund av den förhöjda risken att detta material innehåller farliga             
ämnen då det består av en blandning av material från olika källor (Wallberg 2016, s. 4).  
 
 
Befintliga planer med organiska fyllnadsmaterial  
 
I Stenungssunds kommun finns det sedan år 2013 två konstgräsplaner där fyllnadsmaterialet            
består av 90 % kokos och kork och ca 10 % TPE. TPE:n i detta fall består av                  
styreneten/butadienstyren (SEBS), paraffinolja, polyolefiner och kalciumkarbonat. Totalt       
tillfördes 80 ton fyllnadsmaterial vid anläggningen (Provtagning och analys av dagvatten från            
Vallens konstgräsplaner under 2014 och 2015, 2016). Kommunen uppger att kostnaden för            
dessa två konstgräsplaner inklusive en tillhörande reningsanläggning uppgick till ca 10           
miljoner kronor (Larsson, 2013). Återförsäljarna uppger själva att priset är högre än för SBR,              
men lägre än för TPE och EPDM (Geo Infill Pro, 2017).  
 
Sedan anläggningen av planerna har det inkommande dräneringsvattnet provtagits och          
genomgått okulär besiktning vid tre tillfällen under två års tid. I provtagningen har man tittat               
på halterna av metaller, polycykliska aromatiska kolväten (PAH), ftalater och andra organiska            
ämnen, suspenderade ämnen samt turbiditet och pH (Provtagning och analys av dagvatten            
från Vallens konstgräsplaner under 2014 och 2015, 2016). Av analysresultaten framgick att            
halterna av miljöfarliga ämnen var mycket låga till låga, ibland till och med under              
detektionsgränsen. Dock var halterna av zink, bly, koppar och ftalaten DEHP något högre än              
jämförelsevärdena vid några provtillfällen (Provtagning och analys av dagvatten från Vallens           
konstgräsplaner under 2014 och 2015, 2016). Däremot diskuteras det i rapporten om de             
jämförelsevärden som har använts egentligen är applicerbara på just denna typ av dagvatten.             
Vissa av halterna är också i enlighet med vissa jämförelsevärden medan de överstiger andra.  
 
Det går inte heller att med säkerhet säga att ämnena kommer från konstgräsplanens material              
utan åtminstone i fallet med DEHP, koppar och zink så skulle de förhöjda halterna kunna bero                
på atmosfärisk deposition. Angående den förhöjda halten av DEHP nämns det att halten             
förvisso är högre än det normala i regnvatten, men 5 till 6 gånger lägre halt än i                 
avrinningsvattnet från en standard parkeringsplats. Det skulle också kunna komma från övrig            
ny utrustning och inte direkt från planen. I de filter som finns i reningsanläggningen har också                
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en mycket liten volym partiklar fångats upp, främst då partiklar av TPE (Provtagning och              
analys av dagvatten från Vallens konstgräsplaner under 2014 och 2015, 2016). Ett par av              
slutsatserna i rapporten är att reningsanläggningen är överflödig samt att risken för att             
miljöfarliga ämnen från planen ska läcka ut är mycket liten. Detta eftersom halterna i              
provtagningarna generellt är mycket låga. Dock dras också slutsatsen att denna typ av             
provtagning inte kan ses som representativa då de utförts vid ett mycket begränsat antal              
tillfällen. Många faktorer såsom nederbörd, torka och värme kan påverka halterna och dessa             
faktorer tenderar exempelvis att variera mycket över året (Provtagning och analys av            
dagvatten från Vallens konstgräsplaner under 2014 och 2015, 2016).  
 
När det gäller funktionen upplever fotbollsklubben själva att planerna kräver mer harvning,            
det vill säga ”uppluckring” av fyllnadsmaterialet med hjälp av en harv, men mindre påfyllning              
av fyllnadsmaterial och att fyllnadsmaterialet inte fastnar på spelarnas kläder och skor i             
samma utsträckning. De uppger också att planerna går att vinterhålla och kräver bevattning             
vid torra, varma sommardagar (Pilotprojekt - Certifierat konstgräs i Stora Höga, 2016).            
Återförsäljarna utlovar naturlig bollstuds och stötdämpning, utmärk dränering samt bättre          
fotstabilitet. De medger samtidigt att två nackdelar är att materialet håller fukt och fryser              
lättare samtidigt som det kräver något mer påfyllning, vilket som går emot klubbens             
upplevelse (Geo Infill Pro, 2017). Tillverkarna garanterar också att bollstuds och           
stötdämpning är i enlighet med nationella och internationella standardvärden från Lega           
Nazionale Dilettanti (LND) och Fédération Internationale de Football Association (FIFA). De           
skriver också att materialet är beständigt mot nedbrytning, UV-strålning och höga           
temperaturer (Geo Plus, 2017). 
 
 
Tidigare studier  

 

Enligt en dansk studie utförd av det danska miljöministeriet så uppvisar extrakt från             
fyllnadsmaterial gjort på kokosfiber inget innehåll alls av miljöfarliga ämnen. Dock finns det             
inga laktester gjorda på denna typ av material (Nilsson et al., 2008, s. 10). Där nämns också                 
att enligt uppgifter från en dansk tillverkare så kostar 120 ton fyllnadsmaterial av kokos 850               
000 DKK, alltså ungefär 1 miljon SEK samtidigt som 120 ton konventionellt fyllnadsmaterial             
av SBR skulle kosta 180 000 DKK, vilket motsvarar drygt 230 000 SEK. Däremot kostar               
fyllnadsmaterialet av kokos lika mycket som om EPDM eller TPE skulle användas. Om             
hänsyn togs till att EPDM har annan densitet än SBR och priset räknades om därefter skulle                
det istället uppgå till omkring 1,4 miljoner SEK (Nilsson et al., 2008, s. 18). Det vill säga                 
dyrare än fyllnadsmaterial av kokosfiber. 
 
I en italiensk studie utförd vid ”Centre for Research on Turfgrass for Environment and              
Sports” på Pisa universitet så har försök utförts på en hybridgräsmatta med organiskt             
fyllnadsmaterial. Gräs har planterats på en modifierad konstgräsplan av tredje generationen.           
Därefter har denna fyllts på med fyllnadsmaterial bestående av 37.5% kokosfibrer, 37.5%            
kork och 25% TPE. Detta material fick då ett pH på 5,3 och en elektrisk konduktivitet på 2,7                  
dS/m. Planen gödslades och konstbevattnades men inget ogräsmedel användes. Labosport          
Italia utförde sedan olika tester som definierats av FIFA i Handbook of Test Methods (2008).               
Kraven på tvåstjärnig FIFA certifiering uppfylldes vad det gällde stötdämpning, vertikal           
deformation, friktion mot ytan, bollstuds uppifrån och hur dubbar glider mot ytan. Dock             
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uppfylldes det inte vad det gäller bollstuds från en vinkel och hur dubbar bromsas in mot ytan,                 
om kriterierna för konstgräs tillämpades. Däremot uppfylldes kraven som ställs på en            
naturgräsplan. Vidare så testades risken för huvudskador enligt kriterium från EN 1177 Safety             
requirements and test methods (1997). Testerna utfördes vid temperaturer och relativ           
fuktighet på 10-19ºC respektive 36-72%. Studien kom också fram till att planen var mycket              
tålig för slitage. Efter fem månaders användning där intensiteten låg något över vad som anses               
maximal användning för en naturgräsplan, täckte gräset fortfarande 100% av planen (Lulli et             
al., 2010). 
 
 
Kommersiellt tillgängliga fyllnadsmaterial av kokos  

 

Enligt en amerikansk tillverkare och distributör kan de erbjuda fyllnadsmaterial gjort av            
kokosfiber som är helt organsikt och nedbrytbart. Detta ska, förutom att erbjuda            
stötdämpning, hindra konstgräset från att vecka eller röra sig (iCOIR Sports Turf, u.å.).             
Tillverkaren uppger att detta fyllnadsmaterial ska ha en låg nedbrytningsgrad, en mycket god             
vattenhållningsförmåga samtidigt som den erbjuder god dränering. Dock verkar produkten          
främst rikta sig till konstgräs på golfbanor och amerikanska fotbollsplaner (iCoir Granular            
Coco Coir Pith, u.å.). 
 
Ett annat fyllnadsmaterial gjort av kokosfiber är Geofill av Shaw Sports Turf. Förutom att det               
också är helt organiskt och nedbrytbart utlovar tillverkaren fotstabilitet och att rullande,            
stötdämpning och studs av bollen är likt det på naturgräs. Detta eftersom att materialet              
tillsammans med en underliggande ”shock pad” deformeras vertikalt, gör motstånd mot           
rotation och har en studskoefficient som ger naturlika egenskaper. Studskoefficient är en            
materialkonstant som beskriver kvoten mellan bollens relativa hastighet före och efter studs            
(Studskoefficient, u.å.). Dessutom ska materialet ha ett såpass lågt g-tal att risken för             
huvudskada är låg och minskad skaderisk tack vare sin stötdämpande förmåga. G-talet            
beskriver alltså den kraft en kropp utsätts för vid förändring i rörelseriktning (g-tal, u.å.). 
 
Vidare påstår tillverkaren att material absorberar vatten väl (7-8 gånger sin egen vikt) och kan               
hålla sig svalare än vad gummigranulat kan tack vare avgivning av vattenånga vid ökande              
temperaturer samtidigt som det inte absorberar energi. Bäst prestanda har planen dock vid 30-              
40% fuktinnehåll. Enligt dem har materialet använts i 10 år på över 500 planer runtom i                
världen i olika klimat, inklusive på professionella fotbollsplaner. Materialet ska också vara            
beständigt mot att mögla och brytas ner samtidigt som det inte avger miljöfarliga ämnen till               
dräneringsvattnet. Vad det gäller underhållning av planerna menar tillverkaren att det inte            
kräver mer än andra konventionella konstgräsplaner, men mindre än naturgräsplaner och att            
planen bör harvas ungefär en gång per år för att materialet ska luckras upp (GeoFill - Shaw                 
Sports Turf, u.å.). 
 
Ett fyllnadsmaterial som finns på marknaden är Corkonut, en blandning av kork och kokos              
där kork bidrar med porositet och kokos med vattenhållande förmåga samtidigt som god             
dränering utlovas. Tillverkarna GreenPlay menar att planer med detta material uppfyller eller            
överstiger FIFA:s krav. Enligt hållbarhetstester där en projektil på ca 9 kg har släppts från ca                
60 cm höjd 1 000 gånger. Detta skedde utan nämnvärd påverkan på granulatens geometri med               
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2% avvikelser från den ursprungliga och en ökning av skrymdensiteten på 0.001g/cm3            
(Organic Alternative Infill, u.å.). 
 
En blandning mellan kokos och kork återfinns också i fyllnadssystemet InfillPro Geo från             
Limonta (Guide to synthetic infill products, 2012, s. 2). Vid temperatur- och fuktighetstester             
blir resultatet att detta material håller sig inom 20 grader fahrenheit från naturgräs, medan det               
konventionella gummigranulatet maximalt stiger till 76 grader fahrenheit över naturgräset.          
Dessutom håller det organiska fyllnadsmaterialet fukten mycket bättre än gummigranulatet          
(Greenplay Organics, 2012). Detta fyllnadsmaterial har använts på över 400 planer runtom i             
världen och har till artikelns datum inte behövt bytas ut. Bland dessa planer ingår sådana som                
är certifierade enligt FIFA 2 Star (Organic Infill Replaces Car Tires in Turf, 2015). 
 
 
Kork som fyllnadsmaterial 

 

Numera studeras kork mer noggrant som ett faktiskt alternativ till gummigranulat. Kork            
utvinns ur trädet korkek. Den största mängden korken produceras i Medelhavsregionen med            
Portugal som största producent. Användningsområdet för kork är allt ifrån flaskkorkar till            
skosulor (Nationalencyklopedin 2017) .  
 
I Sverige används endast kork sparsamt som fyllnadsmaterial i konstgräsplaner (Wallberg           
m.fl. 2016). Det mest kända exemplet är IF Elfsborg i Allsvenskan som anammat just kork               
som fyllnadsmaterial på sin konstgräsplan (www.unisport.com). De har använt sig av           
produkten eCork framtagen av företaget Unisport. eCork består av en expanderad kork vilket             
gör att den inte absorberar vatten på samma sätt som vanlig kork. Mer specifikt innebär               
expandering av korken att den upphettas med hjälp av vattenånga vilket gör den mer              
beständig jämfört med icke behandlad kork. En stor fördel enligt Unisport att granulatet inte              
fryser och gör planen för hård på vintern. Något som annars kan bli ett problem på de svenska                  
planerna. Andra positiv effekter av den expanderade korken enligt Unisport är en mer             
brandsäker produkt med en god värmeledningsförmåga ( www.unisport.com) .  
 
Frågor kring dess hållbarhet och funktion har dock ifrågasatts och enligt Erik Hang som är               
enhetschef på Anläggningsenheten på Fritids- och folkhälsoförvaltningen på Borås stad. IF           
Elfsborg har redan efter knappt ett års användning slutat med denna kork som             
fyllnadsmaterial och bytt till grönt TPE. Då korken är ett lätt material som väger ca 10-12                
gånger mindre än gummigranulat per volymenhet skapar detta problem vid t.ex. plogning och             
borstning av planen då tyngden på konstgräsmattan blir avsevärt lägre vilken riskerar att leda              
till förflyttning av denna. Korkens lätta vikt medför även att den lättare rör på sig vilket kan                 
göra planen ojämn. Den bortförs lätt vid plogning vilket gör planen för hård under vintern och                
därmed spel omöjligt. Hang nämner även att detta resulterat i att sanden kommit fram på vissa                
ställen och bildat gropar. Något som påverkar spelarsäkerheten i och med att vridmotståndet             
för en sko med dobbar är avsevärt högre i sanden. En av fyllnadsmaterialets huvudsakliga              
uppgifter är att agera stöd åt konstgräsets strån. Något som korkens stora mobilitet bidrar till.               
De har även upplevt att korken verkar bli statiskt elektrisk vilket medfört att de lättare fastnat                
på spelare och redskap vilket resulterar i ansenliga mängder kork som transporteras bort från              
planen. I ett försök att lösa detta har man testat blanda in 1 % såpa i bevattningsvattnet vilket                  
dock har varit effektlöst. Vidare orsakar kraftiga regn att korken blir klibbig och klumpar ihop               
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sig vilket i princip omöjliggör hantering och utjämning. Ett annat problem som uppdagats är              
ogrästillväxt till följd av att korken som sagt är ett organiskt material.  
 
Valet av kork som fyllnadsmaterial är en något vanligare syn i södra Europa där man slipper                
problemet med hårda planer som följd av kalla temperatur i lika hög grad. Något som               
framhävs av många leverantörer till kork vad gäller dess fördelar jämtemot andra organiska             
material som t.ex kokos är dess egenskaper som gör dyr bevattning för behållande av              
fuktighet överflödig (fieldturf.com). I Danmark har man studerat lakvatten och analyserat           
detta med avseende på kemikalier. Där framgår att kork/kokos har en totalhalt av zink på 109                
μg/L i jämförelse med SBR (930 μg/L), grått industrigummi (250 µg/L), respektive TPE (88              
µg/L) (Kjaer 2014). Där värdena för SBR översteg de danska limniska riktvärdena. I övrigt              
dras slutsatsen att vad gäller kork/kokos som fyllnadsmaterial inte överskrider riktnivåerna för            
skada på limniska organismer på de kemikalier och ämnen som testats. 
 
 
Bark och nötskal som fyllmaterial 

 
Bark nämns i undersökningar som ett alternativt fyllmaterial (Wallberg, P., et al., 2016) men              
det finns inga planer i Sverige som använder sig av bark-lösningar. Dock existerar alternativ              
internationellt som bygger på nötskal, och då främst skal från valnöt. 
 
På den internationella marknaden finns bl.a. ShellTech och SafeShell, båda består av skal från              
svart och engelsk valnöt som malts ner och pressats ihop till mindre pellets-formade delar.              
Båda materialen uppges vara mycket hållbara och inte kräva särskilt mycket underhåll.            
Exempelvis Shell Tech består av asymmetriska korn och kompakteras därför inte i lika hög              
grad vilket minskar graden av underhåll. Även SafeShell innehåller olika former på skalen             
och därför borde samma effekt uppstå här. Skalen är väldigt hårda och absorberar därför ingen               
vätska, de flyter inte heller när marken blir vattenfylld. De är dessutom tillräckligt tunga för               
att inte blåsa i väg vid kraftiga vindar, eller fastna i kläder. Allergener tas också bort i                 
tillverkningsprocessen, så det är ingen fara för valnötsallergiker att spela på underlaget.            
(USGreentech, u.å.) och (hafidchow, 2017). 
 
Även om bl.a. SafeShell uppges vara ”player friendly” (USGreentech, u.å.) kan underlaget            
förväntas vara hårdare än t.ex. gummi som ju är mer elastiskt. Detta borde resultera i en                
snabbare plan och ett snabbare spel. ShellTech rekommenderas inte som en helhetslösning när             
det kommer till ifyllnad i konstgräsplaner, utan endast som ett komplement till            
gummigranulat. (Artificial Turf Express, 2016) 
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Hybridgräsmatta som alternativ till konstgräs 

 

Det finns många varianter av hybridgräsmattor där samtliga har gemensamt att de är en              
korsning av konstgräs och naturgräs. Huvudsyftet med denna blandning är att förstärka            
naturgräset för att kunna öka både belastning och nyttjandegrad. (Olsson, 2015) På bland             
annat gräsmattan Desso GrassMaster sys plastfibrerna in i gräsmattan, ca 20 cm ner i marken               
och tjänar till att hålla ihop rotzonen av gräsmattan, medans rötterna växer runt fibrerna och               
håller dem kvar i marken. Konstgräset sticker sedan upp över marken, och naturgräset hålls på               
en höjd som är några millimeter längre. (Desso Sports Systems) Ett annat exempel är den               
nederländska varianten XtraGrass, där syntetiska grässtrån är nersydda i en solid matta som             
läggs ut på marken. Sedan fylls en jordblandning på och gräs sås ovanpå mattan. De naturliga                
grässtråna växer sedan ner emellan de syntetiska stråna. Mattan bryts också delvis ner för att               
ge plats åt gräsrötterna, samtidigt som den fortsätter att tillhandahålla en stark struktur för              
planen.(XtraGrass, 2014) Ett tredje alternativ finns i AirFibr som har en liknande            
uppbyggnad, men med en bädd av kork, sand och syntetiska microfiber, på samma sätt som i                
XtraGrass sås naturligt gräs ovanpå vilket resulterar i en förstärkt gräsmatta som blir mer              
stryktålig. Inblandningen av kork i rotzonen bidrar också till en mjukare matta. (Natural             
Grass) Ett annat exempel på mattliknande modeller är CoverLawn som är ett nätsystem med              
rombformade hål, där syntetiska grässtrån sticker upp från nätet och naturligt gräs kan växa i               
hålen. Nätet fungerar sedan som en armering av gräsmattan. (Åhus Turf) En modell som              
redan används i Sverige är Fibreturf, som finns på Gamla Ullevi. Här läggs istället små               
plaststrån i växtbädden under gräset. (Olsson 2015) 
 
Gemensamt för samtliga av dessa hybridmattor är att de baserar sig på naturgräs, vilket              
genererar en kortare säsong och färre speltimmar överlag i jämförelse med en konstgräsplan.             
Jämfört med en naturgräsmatta är nyttjandegraden dock högre och säsongen skulle kunna            
förlängas en månad åt varje håll jämfört med naturgräs. (Johansson, 2015) På exempelvis             
CoverLawn kan man spela så länge marken är snö- och isfri, i Skåne betyder det att man kan                  
spela ändå in i December. Med värmeslingor blir förutsättningarna desamma som för en             
naturgräsplan och man skulle kunna förlänga säsongen ännu mer. (Albäck, 2017)           
Underhållningskostnader liknar dem för en naturgräsplan, och är alltså mer omfattande än för             
en konstgräsplan. (Desso Sports Systems) Tåligheten hos hybridmattorna är mycket högre än            
hos naturliga mattor. T.ex. Desso GrassMaster tål ca 900 timmar spel per säsong, i jämförelse               
med en naturgräsplan som tål ca 300 timmars spel per säsong. (artificialgrass.info) Jämfört             
med en konstgräsplan är dock nyttjandegraden lägre, även om hållbarheten är längre. Priset är              
också lite dyrare än det för konstgräsplaner. (Johansson, 2015) Exempelvis sorten CoverLawn            
uppges kosta ca 300 kr/kvm att installera, exklusive underarbete som tillkommer vid alla             
anläggningar av gräs. (Albäck, 2017) 
 
Utöver hybridgräsmattor finns också alternativet konstgräsmattor utan ifyllning alls. Dessa          
uppges att vara snabba att installera eftersom de kommer i färdiga mattor, ha minimal              
underhållning och hålla i ca 8 år. (Domo Sports Grass) Dock anges dessa endast passa för                
temporära fotbollsplaner, bostadsområden och skolor. Gräsmattorna möter alltså inte krav för           
en högre nivå av fotboll. (Arturf, 2015) 
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Sammanfattningsvis kan det alltså konstateras att en hybridgräsmatta är tåligare än en            
naturgräsmatta, men inte kan nyttjas i lika stor utsträckning som en konstgräsplan eftersom             
den delvis består av naturligt gräs som slits. Med uppvärmning av planen kan säsongen dock               
förlängas betydligt även om det inte blir samma prestandamått som för en konstgräsplan.             
Hybridgräsmattan har ungefär samma kostnad i drift som en naturgräsmatta, men dessa skiljer             
sig inte väsentligt från underhållningskostnader för en konstgräsplan. (Olsson, 2015) 
 
 
Diskussion & slutsatser 

 
Konstgräset är ett ständigt expanderande underlag för utövande av fotboll i Sverige.            
Utvecklingen av konstgräs är en fortlöpande process då kraven från de olika fotbollsorganen             
förändras, samtidigt som debatten angående konstgräsplanens miljöpåverkan blir större.  
 

Det man kan konstatera från denna litterära studie är att kostnaderna för anläggning och              
underhåll av konst-och naturgräsplaner verkar ligga i ett brett intervall, och att konstgräs             
sannolikt innebär en högre totalkostnad på lång sikt även utan uppvärmning. Konstgräs            
behöver alltså inte nödvändigtvis vara en ekonomiskt fördelaktig investering. I denna litterära            
studie en utredning för kostnaden per speltimme på respektive underlag, där också            
uppvärmningskostnader för konstgräs vintertid måste tas med i beräkningen. Klart är dock att             
man får fler speltimmar och en längre säsong på konstgräs. 
  
Vad gäller konstgräsplanens miljöpåverkan är den dokumenterade miljöfaran av toxiska          
ämnen som urlakas från gummigranulat bristfällig, och de undersökningar som utförts har            
pekat på att urlakningen är försumbar i de allra flesta fall. Sannolikt skulle liknande mätningar               
som de som ingick i Magnussons studie från 2017 och COWI:s provtagning från 2015 behöva               
utföras under längre tidsperioder för att få en tydligare bild av miljörisken. Flödesanalysen i              
Wallbergs rapport visar på att stora mängder gummigranulat försvinner från konstgräsplaner           
årligen. Detta kan antas stå för en betydligt större spridning av både toxiska ämnen och               
mikroplaster än vad som dokumenterats från utlakning med grund i att konstgräsplaner med             
gummigranulat pekats ut som den näst största källan till spridning av mikroplaster till             
sötvatten och marina ekosystem i Sverige. Ifall dessa uppgifter är korrekta så bör             
konstgräsplaner som de utformas idag betraktas som ett stort miljöhot baserat på            
mikroplasternas många effekter på näringskedjan. 
  
För att öka förståelsen kring miljökonsekvenserna för konstgräsplaner vore ett          
tillvägagångssätt att ytterligare provta dräneringsvatten under längre tid, och kartlägga          
mikroplasternas spridning noggrannare. Alternativt så skulle antagandet att innehållet av          
toxiska ämnen och mikroplaster i samtliga typer av gummigranulat på lång sikt riskerar att              
hamna i miljön kunna motivera att byta ut gummigranulat som fyllmaterial. Detta antagande             
ligger till stor del som grund för arbetets målsättning att finna ett lämpligt substitut till               
gummigranulat i konstgräsplaner. 
  
 
Ett möjligt substitut till gummigranulten kan vara olika organiska material, exempelvis kokos,            
bark och kork. I dagsläget finns endast ett fåtal konstgräsanläggningar i Sverige som använder              

 
 
 
 

23 
 



sig av organiskt fyllnadsmaterial. Alla de tre fyllnadsmaterialen uppvisar låga halter av            
miljöfarliga ämnen vid provtagning av dagvattnet. 
 
Kokosfibrer är ett alternativ som finns kommersiellt på marknaden, antingen som en egen             
lösning eller i blandning med kork eller till och med kork och TPE. Kokos ska enligt flera                 
tillverkare erbjuda bra stötdämpning, och hindra konstgräset från att vecka eller röra sig. Det              
ska även ha en låg nedbrytningsgrad, mycket god vattenhållningsförmåga men samtidigt god            
dränering. Kokos har testats på ett ganska stort antal planer runt om i världen med önskvärd                
effekt. Den kräver dock en fuktighetsgrad på 30-40% vilket kräver dyra           
bevattningsanläggningar. 
 
Studeras kork som alternativ framgår det att det används relativt sparsamt i Sverige. Det mest               
kända exemplet är Allsvenska laget IF Elfsborg som anammat en produkt med expanderad             
kork. Denna kork ska till skillnad från vanlig kork inte absorbera vatten vilket ska undanröja               
problemet med för hårda planer. Andra positiva effekter enligt leverantören Unisport är att             
den expanderade korken är en mer brandsäker produkt med en god värmeledningsförmåga.            
Frågor har dock väckts om dess lämplighet som fyllnadsmaterial och IF Elfsborg har efter              
knappt ett års användning av korken bytt till grönt TPE. De har erfarit att en ansenlig mängd                 
komplikationer med produkten och utifrån dessa kan man dra slutsatsen att kork fungerar             
relativt dåligt som fyllnadsmaterial i svenska förhållanden.  
 
Nötskal är ett annat alternativ i dessa sammanhang, trots att det är relativt otestat finns god                
potential i materialet, då det kompakteras väldigt lite och på grund av sin tyngd inte heller                
fastnar i kläder eller lätt kan blåsa bort. Det dränerar dessutom vatten väldigt bra och flyter                
inte heller bort. Nackdelen med detta material är att det inte är särskilt dämpande, och därför                
skulle antagligen ytterligare komplement såsom sviktpad eller dylikt kunna användas för att            
kompensera.  
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att dagens konstgräsplaner klart utgör ett miljöhot på            
grund av läckaget av gummigranulat. Alternativa organiska fyllmaterial existerar och är i            
olika stor utsträckning testade. Här skulle en prövning av materialens egenskaper och            
jämförelse med gummigranulat kunna hjälpa för att se vad som skulle kunna vara ett bra               
substitut. Dessutom finns ett alternativ i hybridgräsmattan som förvisso är dyrare men som             
skulle kunna appliceras som en lösning på många ställen.  
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Bilaga 2 

 

 
Figur 5 Tabell med namn på de laborationstest  
som måste genomföras enligt FIFA:s kvalitetshandbok 
och dess metodkoder 
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Figur 6 Tabell med de produktspecifikationer som måste  
skickas till FIFA inför laborationstest; uppdelning utefter komponent 

 
Figur 7 Tabell med de produktspecifikationer 
som FIFA efterfrågar inför de första fälttesterna 
 efter konstgräsplanens installation 
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Figur 8 Tabell med de produktspecifikationer  som  
FIFA efterfrågar inför efterföljande kvalitetstester i  
fält samt hållbarhetskontroll.  
 

 
 Figur 9 Tabell med namn på de  
 fälttester som genomförs i tredje 
 fasen av FIFA:s kvalitetsmärkning  
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Att skriva populärvetenskapligt  
 
Det finns många olika idéer och åsikter kring vad som ska betraktas som populärvetenskapligt. En 
bred definition finner vi på Nationalencyklopedins hemsida där populärvetenskap definieras på 
följande sätt:  
”I vidaste mening all vetenskaplig information som inte riktar sig till fackmän på det behandlade 
området. Oftast avser termen sådan information som gjorts lättfattlig genom enkel, underhållande stil, 
ofta färgad av entusiasm för ämnet. Popularisering av vetenskap innebär nästan alltid att man strävar 
att inlemma det vetenskapliga innehållet i ett vidare kulturellt sammanhang, så att det behandlade 
ämnets betydelse för världsbild, livsåskådning, vardagsliv, industriella tillämpningar e.d. framhålls.” 
(G. Eriksson, u.å.) 
Enligt denna definition handlar populärvetenskap således om att tillgängliggöra innehållet för en 
bredare målgrupp med hjälp av anpassat språk och förankring i sådant som personer utanför 
fackverksamheten är förtrogna med. I en artikel skriven av Kristina Lindgärde på LTH:s hemsida 
(2015) finner vi konkreta tips och råd för hur detta syfte kan uppnås. Här delas tillvägagångssättet in i 
tre fokusområden, där det första som nämns är ”disposition”. Med detta åsyftas t.ex. att disponera 
texten sådant att de inledande delarna snarare avhandlar intresseväckande resultat, slutsatser och 
implikationer av arbetet än bakgrund och metoder. Att hålla sig kortfattad, hålla texten luftig med 
hjälp av styckesindelning, och använda sig av bilder är ytterligare tips som framhålls. Det andra 
fokusområdet som lyfts fram är ”pedagogiska grepp”. Tips på hur man gör detta är att sätta in arbetet i 
ett större sammanhang samt att lyfta fram konkreta exempel. Det sista fokusområdet är ”språket” där 
skribenten uppmanas till att använda ett enkelt och varierat språk som undviker facktermer, svåra 
långord, och komplicerad grammatik.  
En modell med mer ingående tips och idéer kring hur en populärvetenskaplig text kan skrivas finner vi 
på vetenskapsskribentens Henrik Brändéns hemsida (u.å). Förvisso beskrivs här ungefär samma 
principer som nämns i Lindgärdes artikel, men med vissa utvidgningar och tillägg. Utifrån modellen 
inleds skrivandet med att definiera vilken målgrupp som texten är riktad till. En metod som beskrivs är 
att föreställa sig målgruppen i form av en bekant vars förutsättningar och intressen texten kan anpassas 
till. Nästa steg är att välja innehållet genom att plocka ut delar som kan uppfylla syftet oberoende av 
allt som utesluts, och därpå fundera på fungerande liknelser och metaforer som kan placera innehållet i 
sammanhang som är bekanta för läsaren. Sedan bör texten disponeras på så vis att kunskapen byggs på 
i en ordning under textens gång som gynnar läsaren i sin förståelse, och slutligen bör en introduktion, 
en bakgrund, och en avslutning läggas till för att textens alla delar ska vävas samman till en helhet. I 
samverkan med denna modell för att strukturera materialet så poängteras vikten av att parallellt arbeta 
med språket. Precis som i Lindgärdes artikel uppmanas skribenten att undvika facktermer, och att 
variera språk och struktur. Variationen kan t.ex. uppnås genom att variera informationstätheten och 
meningarnas längd för varje stycke. Det föreslås dock vidare att använda språket för att måla upp inre 
bilder för läsaren, och att konkreta beskrivningar är att föredra framför abstrakta. 
En text som innehåller ovan nämnda fenomen och metoder är säkert i många fall en lyckad 
populärvetenskaplig skrift. Det är samtidigt viktigt att ha förståelse för att skrivandet av 
populärvetenskap är en balansgång på en smal lina mellan två världar; å ena sidan den 
fackvetenskapliga och å andra sidan världen utanför den fackvetenskapliga. Det kan ju vara så att alla 



insatser och ansträngningar för att hålla sig på linan är förgäves om materialet ändå är oförlåtligt att 
arbeta med. Således får Brandén stå för det avslutande ordet: ” Man måste ibland förenkla. Men man 
får inte förenkla över gränsen till det felaktiga. I vissa fall kan det hela vara så komplicerat att det inte 
går att skriva något som samtidigt är meningsfullt och begripligt på det format som står till 
förfogande” (Brandén, u.å).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Referenslista  
Brändén H. (u.å), Om populärvetenskapligt skrivande, URL: 
http://henrikbranden.se/vetenskapsskribent/att-skriva-popularvetenskap/ (Hämtad 2017-04-11)  
 
Eriksson G. (u.å), Populärvetenskap URL: 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/popul%C3%A4rvetenskap (Hämtad 2017-
04-11)  
 
Lindgärde K. (2015), Att skriva populärvetenskapligt, URL: http://www.lth.se/medarbetare/stoed-
verktyg/kommunikation/popularvet/ (Hämtad 2017-04-11)  
 



 
 

Självständigt arbete i miljö- och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 
L-rapport 

Dokumentkod 
W-17-58/L-1 

Datum 
2017-04-06 

Ersätter 

 Författare 
Oscar Lidbeck 

Handledare 
Erik Sahlée 

Rapportnamn 
Anläggning, uppbyggnad och underhåll av Konstgräs 

 
Sammanfattning 
 
För att bygga en konstgräsplan krävs ett gediget grundarbete med både geotekniska undersökningar 
samt markarbete. Dessa åtgärder utförs så marken dränerar bra, minska risken för tjällyft samt att 
planen behåller en jämn yta. Efter markarbetet installeras ofta en sviktpad med dämpande förmåga 
vilket konstgräset sedan installeras ovanpå. För att hålla konstgräset på plats samt få önskade 
spelegenskaper fylls planen på med sand och fyllnadsmaterial. Fyllnadsmaterialet består ofta av 
gummigranulat, men det finns även helt naturliga alternativ, dessa material är dock inte vanliga i 
Sverige.   



Det finns flera krav och rekommendationer som måste uppfyllas för att kunna bygga en 
konstgräsplan godkänd att spela tävlingsmatcher på. Kraven handlar om att få en spelplan av 
hög jämnhet, alltså man vill undvika lokala höjdskillnader på planen vilket kan orsakas av 
bland annat tjällyft. Även krav på storleken av konstgräsplanen förekommer. Detta då planer 
måste följa vissa mått för att tävlingsmatcher ska få spelas på dessa.  
 
Första steget i byggnation av konstgräsplan är att genomföra en geoteknisk undersökning av 
jorden där planen är tänkt att anläggas. Den geotekniska undersökningen fokuserar på att 
bestämma 
-Vilka olika jordarter som finns för olika nivåer ner i marken.  
-Hur berg och sten förekommer i marken 
-Vilka egenskaper jorden har med avseende på infiltrationskapacitet, tjälfarlighet samt 
bärighet.  
-Vilket djup grundvattenytan ligger på, då man vill undvika att marken tenderar att 
översvämmas.  
-Undersöka eventuella sättningar i marken som kan ske i framtiden orsakade av bland annat 
uppfyllnad och belastning av olika slag, samt om åtgärder finns vilka kan förhindra sättningar. 
(Svenska fotbollsförbundet, 2015) 
 
Markarbete 
För att undvika sättningar och tjälfarlighet i jorden krävs att underbyggnaden, grundarbetet, 
utförs på ett korrekt sätt för den aktuella platsen. Markuppbyggandet består främst av tre 
lager, förstärkningslager, bärlager (bergkross med storlek 0-32mm) samt dräneringslager 
(krossmaterial med storlek 0-18mm). Vid behov anläggs ett avjämningslager för att erhålla en 
jämn yta. Avjämningslagret får inte vara tjockare än 10 mm, och det får inte packas för hårt. 
Detta för att inte försämra vattengenomsläppligheten. Alla dessa lager dimensioneras med 
avseende på kunskaperna den geotekniska undersökningen genererat tillsammans med 
experter på området. Det är viktigt att de lager som anläggs inte har för hög halt av finjord för 
att alla lager ska uppfylla kraven på vattengenomsläpplighet. För att bekräfta att de beräknade 
dimensionerna för underbyggnaden uppfyller kraven för vattengenomsläpplighet kontrolleras 
detta innan sviktpad och konstgräs anläggs på den förarbetade ytan. På 6 stycken olika platser 
installeras en rör med 300 mm i diameter i gruset. Vattengenomsläppligheten kan sedan 
beräknas då röret fylls med 40 mm vatten och tiden det tar för vattnet att sjunka ner till 10 mm 
registreras. Önskvärd hastighet på vattengenomsläppligheten är 50-70 mm/timme. (Svensk 
byggtjänst, 2014) 
 
För att undvika vattenansamlingar på planen väljs en höjdsättning enligt bilaga 1. Utifrån 
höjdsättningen avgörs placeringen av rännor och brunnar där vattnet tas upp. Väljs en 
höjdsättning likt alternativ 1 kommer vattnet som bildas på planen att rinna mot lång- och 
kortsidorna. Väljs däremot alternativ 2 kommer vattnet rinna främst mot långsidorna. 
Dagvattenledningar anläggs vid planen vilket leder yt- och dräneringsvattnet till det 
kommunala dagvattennätet. Om den geotekniska undersökningen visat på mycket god 
infiltrationsförmåga i marken är det dock fördelaktigt att leda vattnet genom jorden. Det finns 
även ibland lokala bestämmelser om att ytvatten i största möjliga mån ska infiltreras genom 
marken. Ofta läggs en kant av asfalt runt fotbollsplanen för att fungera som en barriär för 
fyllningen i konstgräset. I kanten mellan asfalten och konstgräsplanen kan vatten ansamlas, 
därför läggs ytlig dränering i dessa områdena vilket leder bort vattnet. Att öka tvärlutningen 
mellan spellinje och kant med 3% hjälper också mot detta problemet. För att undvika att 
granulat transporteras ner i dränerings- och dagvattenledningarna bör en brunn med 
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Sammanfattning 
 
Konstgräsplaner växer kraftigt till antalet i Sverige, en stor andel av dessa innehåller 
fyllnadsmaterial som består av gummigranulat klassificerade som mikroplaster. Migration av 
granulat från konstgräsplaner ut till naturen har identifierats som ett miljöproblem men 
forskningen kring det är begränsad. Sweco släppte 2016 en rapport med en flödesmodell för att 
försöka kartlägga vart granulatet tar vägen, denna baseras på grundantagandet att mängden 
granulat som försvinner bör motsvara den mängd som varje år fylls på i underhållssyfte. Enligt 
flödesmodellen hamnar 1-2 ton granulat/år från en fotbollsplan avsedd för 11-manna spel i 
naturen.  I ett försök att se hur mycket granulat som hamnar i dräneringssystemen genomfördes 
mätningar i ytvattenbrunnar  av Widström (2017), resultatet verkar inte överensstämma med 
påståenden från Sweco (2016) och IVL (2015) men än kan inte några konkreta slutsatser dras 
om hur mycket granulat som försvinner från konstgräsplaner ut i naturen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förluster av fyllnadsmaterial från konstgräsplaner  
 



Konstgräsplaner har under senaste år sätt en kraftig expansion till antalet, det estimeras att 100 
konstgräsplaner byggs i sverige varje år men forskningen kring dess konsekvenser är i nuläget 
begränsad. Konstgräsplaner används idag för att ersätta traditionella fotbollsplaner, 
tennisbanor, lekplatser, golfbanor etc. De huvudsakliga fördelarna är förlängda spelsäsonger 
och mindre underhållskrav (Magnusson 2015).  
        Ett av de miljöproblem som identifierats med konstgräsplaner är spridningen av 
mikroplaster i form av de gummigranulat som används som fyllnadsmaterial. De typer av 
gummigranulat som vanligast används som fyllnadsmaterial är SBR (återvunna bil- och 
maskindäck), TPE (nytillverkad termoplast) och EPDM (nytillverkad vulkaniserat 
industrigummi). Av dessa är SBR det som i höst grad används i sverige, andelen SBR-planer 
är dock inte fastställd då rapporter anger motstridig information; 60 % (Sweco 2016) och 90% 
(IVL 2015), båda dessa siffror är dock angivna med stor osäkerhet enligt rapportförfattarna 
själva.  
        En metod för att mäta förluster av granulat har varit att titta på underhållsprocessen.  
Antagandet har då varit att den mängd granulat som krävs till påfyllning varje år i hög grad bör 
motsvara den mängd som förts bort från konstgräsplanen via olika flöden. För fotbollsplaner 
avsedda för spel i 11-manna lag rekommenderas påfyllning av 3-4 ton granulat/år, mängden 
varierar dock med underhållsrutiner, väder och användningsgrad (Sweco 2016). Ett av de mer 
konkreta försöken till att kartlägga flödet av granulat från en fotbollsplan med konstgräs till 
dess omgivning är en flödesmodell från Swecos rapport Däckmaterial i konstgräsplaner (2016). 
Där har data från fyra konstgräsplaner ägda av Älvsjö fotbollsklubb i stockholm sammanställts. 
I modellen ingår tre stycken 7-mannaplaner och en 11-mannaplan. Antaganden i modellen är 
baserade på de rutiner angivna av personal från Älvsjö fotbollsklubb. Kortfattat för de största 
flödena är antagandena följande: Planer används 40 veckor/år, klubben har 1300 aktiva spelare 
som spelar i snitt tre ggr/vecka, plogning sker 10 ggr/år varav en tredjedel som försvinner 
återförs till plan och resterande mängd omhändertas som avfall. Totalt har 200-240 ton  granulat 
använts vid anläggning och 6-10 ton fylls på per år för alla planer. En sammanfattning av 
resultaten från flödesmodellen finns i figur 1.  
 
 

Primära flöden Mängd/år (ton) Sekundära flöden  Mängd/år (ton) 

Omklädningsrum 0,050 Avlopp och 
reningsverk 

0,75 

Hem till spelarna 1,5 Avfall 0,050+0,75+0,85  
= 1,65 

Plogning (netto) 0,7-1 Dagvatten 2-4  

Övrigt bortfall 
(avrinning och blåst)  

3-7 Omgivande natur 1-3 

 
Figur 1 Sammanfattande tabell för bortfall av fyllnadsmaterial (gummigranulat) med data hämtad från 
Swecos flödesmodell för konstgräsplaner baserat på fyra konstgräsplaner ägda av Älvsjö fotbollsklubb. 
Primära flöden avser direkt orsak till bortfall från planen, sekundära flöden avser slutdestination för 
primära flöden.  
 
Flödesmodellens uppskattningar anses som grova då noggranna mätningar saknas, trots detta 
ger modellen en överblick som kan vara användbar vid vidare forskning i ämnet. Modellen 
visar på att det är en majoritet av det bortfallna granulatet som försvinner till dagvattensystem 



och omgivande natur via flöden som ej är kända. Detta bortfall antas variera beroende på 
väderförhållanden och vilket sorts dagvattensystem som omger konstgräsplanen. Sweco drar 
utifrån sin modell slutsatsen att det är 1-2 ton granulat per plan och år som försvinner ut i miljön 
från konstgräsplanerna i Älvsjö. Uppskalat till en nationell nivå motsvarar detta 600-1300 ton 
granulat/år från svenska konstgräsplaner (fotbollsplaner)  (Sweco 2016).  
        Ett motsvarande försök till att uppskatta granulatförluster från svenska fotbollsplaner 
gjordes i en rapporten Swedish sources and pathways for microplastics to the marine 
environment (IVL 2015), där kom de fram till en totalmängd på 2300-3900 ton/år. Resultatet 
från IVL är dock inte direkt jämförbart med Swecos resultat då det ena avser flöde till dagvatten 
och natur och det andra är en totalmängd för bortfallet. Utifrån Swecos flödesmodell kommer 
ca 67% av det totalt försvunna granulatet hamna i dagvatten/natur, räknat med samma andel 
och justerat för de varierande antalet konstgräsplaner som antagits i beräkningarna blir resultatet 
från IVL grovt avrundat 1400-2400 ton granulat/år till dagvatten och natur från svenska 
konstgräsfotbollsplaner. Osäkerheten i IVL:s undersökning kan antas vara större eftersom de är 
rent teoretiska beräkningar baserade på rekommenderad påfyllnad av granulat. Båda 
rapporterna tar upp kompaktering som en möjlig felkälla i sina beräkningar, resultaten antas 
därför vara större än i verkligheten, hur mycket kompaktering påverkar resultatet av utsläpp till 
dagvatten/natur är ej dokumenterat. Variabler som påverkar resultatet kraftigt är storleken på 
granulat, väderförhållanden och dagvattensystemet, mindre granulat antas försvinna lättare med 
vind och avrinning.  (Sweco 2016). Kunskapsluckor som identifierats i området är mer 
undersökningar på utsläpp till dagvattensystem och data från andra typer av konstgräsplaner än 
fotbollsplaner (IVL 2015).  
        Ännu nyare forskning försöker att täcka kunskapsluckan identifierad av IVL genom att 
mäta mängden gummigranulat som fastnat i dagvattenbrunnar kring ett antal konstgräsplaner. 
Granulat fanns att finna i samtliga brunnar, däremot ifrågasätts tidigare nämnda utsläppssiffror 
kraftigt. Den mängd granulat som påträffades i dessa brunnar tycktes vara mycket liten i 
jämförelse med utsläpp estimerade av IVL 2015. Istället lyfts att migration av granulat kan ha 
skett på annat sätt än via dräneringssystem som omger planen (Widström 2017). Det går trots 
detta inte att dra några klara slutsatser om migrationen av granulat; kvarstår gör det faktum att 
mängden granulat som migrerat via dräneringssystem inte är kvantifierat. Att dagvattenbrunnar 
kring fotbollsplaner ej var helt fyllda av granulat  betyder ej att stora mängder inte har 
transporterats med dagvattensystemet. Dränering sker inte heller enbart via brunnar på sidan av 
fotbollsplaner utan via dräneringssystem direkt under konstgräsmattan, massflödet av granulat 
eller dess mindre beståndsdelar bedöms dock som litet, även om det exakta antalet partiklar ej 
undersökts (Magnusson 2017).  
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granulatfälla installeras. Vattnet rinner genom fällan innan det transporteras vidare till 
dagvattenledningarna. (Svenska fotbollsförbundet, 2015) 
Runt planen installeras ett bevattningssystem, bevattningens huvudsyften är att svalka planen 
och att minska friktion. Under värma dagar med hög solinstrålning absorberar planen och det 
mörka granulatet mycket värme, vilket kan leda till lägre komfort för spelarna. (Jim, 2017) 
Planerna vattnas också för att minska friktionen mellan spelare och konstgräs, detta för att 
undvika brännskador vid glidtacklingar samt för att öka bolltempot. (Svenska 
fotbollsförbundet u.å.) 
 
Uppvärmning 
För att konstgräsplaner ska kunna utnyttjas under större delen av året kan värme behöva 
installeras. Det finns flera olika lösningar för att värma upp en konstgräsplan. En plan kan 
antingen värmas upp via fjärr-, el-, överskotts- eller grundvattenvärme. Både fjärr- och 
överskottsvärme leds i rör under konstgräsplanen. Antingen ligger rören en bit ner i gruset, 
eller så kan man använda en spårad pad under planen i vilken rören ligger. Att använda 
lösningen med en spårad pad istället för slingor av rör i gruslagret innebär snabbare 
uppvärmning då rören kommer ligga närmare inpå själva planen. Båda lösningarna kräver en 
central som värmer upp en köldtålig vätska. Vätskan leds i slingorna under planen och värmer 
upp denna. (Svenska fotbollsförbundet, 2015) En annan metod är att leda grundvatten från en 
vattentäkt genom slingor under planen, då detta är en vattenverksamhet krävs prövning enligt 
vattenlagen(Sverige & Naturvårdsverket, 2008). Grundvattnet, beroende på vilket djup det 
finns på, kan hålla tillräckligt hög temperatur för att hålla marken tjälfri. Elvärme innebär att 
man lägger ett elektriskt nät precis under planen, det fungerar på samma sätt som golvvärme i 
byggnader. Fördelen med detta systemet är att det snabbt ger resultat på grund av att det är 
placerat precis under konstgräsytan, vilket leder till snabb uppvärmning. (Svenska 
fotbollsförbundet 2015). Vid invertering av konstgräsplaner i Sverige som gjorde 2016 av 
Svenska Fotbollsförbundet fanns det 697 stycken elvamannaplaner, av dessa hade 79 stycken 
inbyggd uppvärmning. Alltså endast en liten andel av Sveriges konstgräsplaner har 
uppvärmning, detta då uppvärmning medför högre kostnader, både för anläggning och för 
underhåll (Svenska fotbollsförbundet, 2016). Uppvärmning är speciellt aktuellt om en 
konstgräsplan önskas vara spelbar större delen av året. Vid undersökning av tjälens 
utbredning Sverige över året kan man konstatera att det i Svappavaara vid Kiruna finns tjäle 
från slutet av oktober till sen vår, medan Tjönarp i Skåne och Uppsala enbart har tjäle 
sporadiskt under vinterhalvåret. (Trafikverket u.å.) Anläggs en konstgräsplan där tjäle 
återfinns stora delar av vintern är det nästan ett måste att installera värme om planen ska vara 
spelbar under vintern. 
 
Konstgräset 
Efter allt markarbete är klart installeras en sviktpad, vilket är ett sviktlager som ligger under 
själva konstgräset. Det är absolut vanligast att använda sviktpad idag då det generar 
sviktegenskaper i planen vilket leder till att en mindre mängd fyllnadsmaterial krävs vilket är 
fördelaktigt. Det finns flera olika typer av sviktpads såsom dräneringspad, platsgjuten, 
prefabricerad och spårad pad. Tjockleken på sviktpads varierar mellan 8-40 mm, vilket som 
används beror på valt system. Det finns både sviktpad som absorberar vatten och som inte gör 
detta. Sviktpads kan vara tillverkade av bland annat SBR-gummi och polypropylen. (Svenska 
fotbollsförbundet, 2015) 
 
Själva konstgräset installeras ovanpå sviktpaden. Konstgräset består av fibrer som ska 
motsvara grässtrån, dessa är oftast gjorda av polyeten men även polypropylene. Fibrerna är 
sydda, vävda eller fästa på annat sätt på en fiberduk av latex eller backning. Materialet som 



fibrerna är tillverkade av har olika egenskaper såsom mjukhet och köldtålighet, det 
förekommer även ibland att man blandar fibrer i samma plan. Vilken sammansättning, 
tjocklek och typ av fibrer som används påverkar planens egenskaper och livslängd. För att få 
en spelbar plan tillförs fyllnadsmaterial i planen. I botten läggs kvartssand alternativs flodsand 
för att konstgräset ska hållas på plats. Sandlagrets tjocklek varierar mellan olika 
konstgräsplaner, och i vissa planer används det inte alls. Ovanpå läggs fyllnadsmaterial ofta i 
gummi. Idag används främst tre olika gummigranulat, SBR, EPDM och TPE. Det finns även 
naturliga fyllnadsmaterial i form av kork, bark och kokos. (Svenska fotbollsförbundet, 2015) 
 
Krav och underhåll 
För att få spela tävlingsmatcher är det vissa krav på planen som måste vara uppfyllda. Kraven 
skiljer sig mellan elitfotboll och breddfotboll. För att få spela elitfotboll krävs att 
konstgräsplanen är certifierad enligt FIFA-standard, det handlar om krav på hur bollen rullar 
och studsar. Även krav på hur planen reagerar då man spelar på den med avseende på friktion 
mellan planen och spelarna, samt planens dämpande egenskaper finns. Dessa egenskaper ska 
för en fotbollsplan på elitnivå testas varje år. Kraven på planens storlek varierar också mellan 
elitfotboll och breddfotboll. Enligt FIFAs rekommendationer ska en konstgräsplan ha en 
längde på 100-110 m och en bredd på 64-75 m (FIFA, 2015). De rekommenderade måtten i 
Sverige är 105x65 m för spelytan samt en total yta på 71x111m för breddfotboll. För 
elitfotboll är rekommendationen 105x68 m spelyta med en totalyta på 111x74 m. I 
allsvenskan krävs alltså ett säkerhetsavstånd på 3 meter extra mellan spelytan och ytterkanten 
av planen. (Svenska fotbollsförbundet, 2015) 
 
Konstgräsplaner kräver regelbundet underhåll. Rekommendationen är att borsta planen varje 
vecka för att fyllnadsmaterialet ska förbli jämnt fördelat. Om oönskade material såsom 
organiskt material tillförs planen behöver den rengöras. Det finns maskiner som suger upp det 
organiska materialet och granulatet för att sedan separera dessa och återföra granulatet till 
planen. Anledningen till att organiskt material är oönskat är för att det kan förmultna och gräs, 
mossa och alger kan börja växa i planen. Ett annat underhållsarbete som behöver utföras är 
luftning. Då planen beträds av spelare packas granulatet och sanden, hur mycket planen 
används avgör hur ofta luftning behöver ske. Att granulat försvinner från planerna är ett 
problem som åtgärdas genom att nytt granulat fylls på. (Svenska fotbollsförbundet, u.å.) 
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Sammanfattning 
Mikroplaster har under senare år framträtt som ett av vår nutids största miljöbovar. Källorna 
till mikroplasternas spridning är många. En nyligen utgiven rapport från Svenska 
Miljöinstitutet framhäver gummigranulat från konstgräsplaner som den näst största källan till 
spridning av mikroplaster till naturen i Sverige. Mikroplaster har i flera studier visat sig kunna 
förväxlas med föda av organismer i havet. Man har hittat mikroplaster i alla steg i 
näringskedjan, från fågel och fisk ner till planktonnivå. Bioackumulation har även 
konstaterats vilket potentiellt skulle kunna gå hela vägen tillbaka till oss människor.  
För att få ett grepp om hur gummigranulat bidrar till kvantiteten av mikroplasterna i havet 
behövs fördjupade studier som kollar på vilka de huvudsakliga spridningsvägarna ser ut för 
gummigranulat från konstgräsplaner. I slutändan bör man även eftersträva att hitta ett hållbart 
ersättningsmaterial till gummigranulatet både vad gäller miljö- och ekonomiaspekter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plast är i dagens samhälle ett flitigt använt material och brukas inom i stort sett alla sektorer 



och sammanhang. Detta på grund av dessa fantastiska egenskaper som material samt dess 
billiga produktionskostnad. De egenskaper hos plasten som gör det önskvärt som material är 
inte alltid positivt ur miljösynpunkt. Dagens plaster är väldigt svårnedbrytbara. Som exempel 
kan nämnas att en vanlig PET-flaska tar ca 450 år för att brytas ned (Länsstyrelsen Skåne 
2013). Ett problem som länge uppmärksammats är spridningen av plast i naturen. Det är dock 
inte förens under senare år som spridningen av mikroplaster kommit upp på agendan. 
Mikroplaster har i studier visats ha en mängd olika negativa effekter på både flora och fauna. 
Mikroplaster definieras som plastpartiklar mellan 1 Pm till 5 mm i diameter (Magnusson m.fl. 
2017). Dessa kan sedan delas in i primära samt sekundära mikroplaster utifrån dess ursprung. 
Primära mikroplaster är sådana som medvetet producerats i liten storlek som exempelvis de 
som återfinns i kosmetika. Sekundära plaster bildas via olika sorters av fragmentering av 
större plastpartiklar. Här kan nämnas slitage från bildäck som artificiell fragmentering och 
frigörare av mikropartiklar. Den naturliga fragmenteringen av mikroplaster utgörs främst av 
UV-strålning som sedermera gynnar den mekaniska nedbrytningen i form av t.ex. vågor och 
vind. För att ha en reell möjlighet att minska tillförseln av mikroplaster till havet har Svenska 
Miljöinstitutet IVL gjort en sammanställning där de redovisar de största källorna i Sverige. 
Där framgår att slitage av vägar och däck utgör den överlägset största utsläppskällan av 
mikroplaster med ca 13 000 ton plastpartiklar varje år. Något oväntat kommer konstgräsplaner 
på plats nummer två med 2300-3900 ton årligen.  
Diskussionen kring konstgräsplaner har fram tills nyligen mest kretsat kring potentiella 
hälsorisker som kan härledas från gummigranulatet. När det kommer till miljöaspekterna har 
fokus mest legat på det potentiella läckaget av ekotoxikologiska kemikalier. IVL:s rapport 
lyfte dock effektivt frågan om gummigranulat som källa till spridning av mikroplaster till det 
limniska ekosystemet. Enligt Magnusson (2015) utgörs största delen av gummigranulatet i 
svenska konstgräsplaner av så kallat SBR-gummi (Styren Butadien Rubber) vilket består av 
återvunna bildäck. Den låga kostnaden kontra andra fyllnadsmaterial är en stor bidragande 
faktor till dess popularitet. Utöver SBR-gummi används till viss omfattning även andra 
fyllnadsmaterial som t.ex. EPDM-granulat (Etylen Propylen Dien Monomer) vilket är 
nytillverkat vulkaniserat industrigummi. TPE-granulat (Termoplastisk elastomer) är 
ytterligare ett alternativ som består av nytillverkad termoplast (Magnusson 2015). Vad gäller 
spridningen av dessa granulat till närliggande vattendrag är kunskaperna fortfarande relativt 
begränsade. Sweco har utfört en studie där en flödesmodell togs fram för spridningen av 
mikroplaster från fyra stycken konstgräsplaner i Stockholm. Slutsatserna som kunde dras från 
studien indikerade på att det råder en stor osäkerhet på vart granulatet verkligen tar vägen. 
Den mängd granulat som i själva verket sprider sig till naturen kan fluktuera kraftigt och beror 
mycket på lokala väderförutsättningar samt hur dagvattensystemet är uppbyggt i anslutning 
till planen. Variationerna kan även härledas till storleken på själva granulatet (Wallberg m.fl. 
2016). Lassen m.fl. (2015) uttrycker i sin rapport att storleken på gummigranulaten skiftar 
mellan 0,7 - 3 mm där man kan göra antagandet att ett mindre substrat har lättare att via 
dränering och ytavrinning läcka ut i närmiljön. I studien som Sweco utfört beräknas den 
största mängden gummigranulat försvinna via dagvatten/dränering. Företaget Unisport 
rekommenderar att man fyller på 3 - 5 ton gummigranulat varje år på en 11-mannaplan (7881 
m2) (Wallberg m.fl. 2016). IVL drar då slutsatsen att samma mängd försvinner från 
konstgräsplaner via framförallt dränering och dagvatten men även via plogning och spelarnas 
kläder och utrustning.  
Det man inte tagit hänsyn till i antagandet är att det kan förekomma en viss kompaktering av 
granulatet samt att granulat som plogas bort stundom återförs till viss del, något som även 
påpekas i rapporten. Vi kan trots osäkerheterna ändå anta att en betydande mängd 
mikroplaster i form av gummigranulat varje år läcker ut i naturen och i slutändan vara ett 
bidrag till den stora kvantitet av mikroplaster som finns i haven.  



Hur mikroplaster påverkar ekosystemet relativt nyligen lyfts på agendan vilket medför att det 
fortfarande kvarstår många frågetecken kring dess effekt på organismer. Vissa saker har dock 
redan påvisats, Matthew Cole M.fl. (2011) konstaterar att mikroplaster lätt kan ses som föda 
av havets fauna och därmed ackumuleras i organismerna. Det skrämmande i det här 
sammanhanget är att mikroplasterna under större delen av dess långsamma nedbrytning kan 
förväxlas med föda. Tar man gummigranulat som exempel kan det i dess ursprungliga storlek 
misstas som föda av större organismer som fåglar och fiskar (Cole M.fl 2011). Efter successiv 
nedbrytning kan det tas upp av allt mindre organismer enda ner till zooplankton som förväxlar 
plasten med dess ursprungliga som utgörs av växtplankton. Resultatet blir att man får en 
ackumulation i alla steg i näringskedjan. Erikson och Burton (2003) konstaterade redan 2003 
att det förekommer en tydlig bioackumulation av mikroplaster i näringskedjan. I deras fall 
undersöktes ursprunget till de mikroplaster som hittats i pälssälar och slutsatsen var att de 
härstammade från den fisk som utgjorde dess föda. Farhågor som då väcks är om 
bioackumulationen leder tillbaka till oss människor via förtäring av organismer som 
innehåller mikroplaster. Flera studier har visat att kommersiella arter av räkor och musslor har 
ackumulerat mikroplaster (Devriese 2015, Romeo 2015). Anna Kärrman m.fl. (2016) har 
sammanställt effekterna av mikroplaster i naturen. Där framgår att studier har visat att 
mikroplaster inte bara ackumuleras via misstag som föda. Bland annat strandkrabbor har 
studerats där man sett att mikroplaster fastnat på dess gälar och musslor som nämndes tidigare 
kan via dess filtration av vattnet få i sig mikroplaster. Listan kan göras lång.  
Potentiella effekter av denna ackumulering är fortfarande lite av en gåta.  
Det har dock visat sig kunna ge inflammationer och i vissa falla även orsaka kvävning vid 
intag. Går man in på mer specifika organismer kan effekterna variera. Zooplankton kan få 
problem med fotosyntesen och musslor kan få cellskador som i sin tur kan påverka dess 
filtrering (Anna Kärrman m.fl. 2016). Marinbiologen och Uppsalaforskaren Oona Lönnstedt 
har i sin forskning sett att abborre i dess yngelstadie föredrar mikroplast framför zooplankton 
som borde utgöra dess naturliga föda. Detta ledde i sin tur till en försämrad tillväxt och som 
följd av det ett förändrat beteende. När abborreynglen utsattes för rovdjursdoft hade det ingen 
effekt alls vilket gjorde de utsatta för predation i en helt annan grad än vad som är normalt. 
(Lönnstedt och Eklöv 2016). Dessa resultat kan kopplas till de kraftiga nedgångar av abborre- 
samt gäddbestånden som skett i östersjön det senaste årtiondet. Tidigare har övergödning i 
kombination med brist på lämpliga lekområden framställts som den huvudsakliga orsaken, 
något som nu måste omvärderas.  
Ytterligare ett problem med mikroplaster är att kemikalier som redan finns i naturen kan 
binda till plasternas partikelyta och på så sätt ackumuleras av organismer. Fortfarande finns 
det som sagt många effekter som av mikroplaster som ännu ej är studerade i någon högre 
grad. Att gummigranulat står för det näst största bidraget till svenska vatten får anses som ett 
problem man verkligen bör ta på allvar. För att komma till bukt med problemet krävs 
fördjupade studier för att bekräfta gummigranulatets flödesvägar ut i naturen och på så sätt 
hitta lösningar för att förhindra det. I slutändan bör man även fasa ut gummigranulatet och 
hitta ett miljövänligt ersättningsmaterial.   
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Sammanfattning 
Detta är en del av den fullständiga litteraturstudien kring gummigranulatens miljöpåverkan vilken 
utgörs av rapport G1. I denna rapport förklaras inledningsvis översiktligt vad fyra olika typer av 
gummigranulat består av med hänsyn till ämnen som är toxiska i bl.a. akvatiska miljöer. Rapporten 
berör även resultat från tidigare studier av laktester, både från simulerade förhållanden på labb, samt 
från provtagning av dräneringsvatten från konstgräsplaner med gummigranulat. Den sammantagna 
riskbedömningen är låg för samtliga gummigranulat baserat på de resultat som finns att tillgå, även om 
enstaka studier visar på förhöjda halter av zink i dräneringsvattnet från planer som använder 
gummigranulat av uttjänta däck. Viktigt är att poängtera att samtliga gummigranulat innehåller 
miljöskadliga ämnen som potentiellt kan hamna i ekosystem både lokalt och regionalt i på kort och 
lång sikt.   
 
Toxiska ämnen i gummigranulat 
 
Utgångsläge för bedömning  
Som teoretisk bakgrund för kartläggningen av vilka toxiska ämnen som gummigranulat i 
konstgräsplaner består av används tekniska rapporter, fallstudier, och forskningsrapporter på området. 
I stor omfattning används den tekniska rapporten ”systemanalys av konstgräsplaner – miljö och 
kostnadsaspekter” som publicerades 2015 av industridoktoranden Simon Magnusson vid Linköpings 
tekniska universitet eftersom den innehåller en omfattande litteraturstudie som inbegriper majoriteten 
av tidigare studier på området.   
 
De litterära källor som använts är publicerade efter Kemikalieinspektionens (KemI:s) rekommendation 
gällande material i konstgräsplaner år 2006, och de vetenskapliga mätundersökningar som används är 
publicerade efter regeringens reglering av högaromatiska oljor (HA-oljor) som trädde i kraft 2010 där 
nya gränsvärden utformades. Samtidigt tas då indirekt hänsyn till att sammansättningen av däck, vilket 
en typ av fyllmaterial består av, har ändrats över tid. (KemI, 2006)  
 
De fyllmaterial vars sammansättning och miljöpåverkan behandlas här är: SBR (Styren Butadien 
Rubber), EPDM (Ethylene Propylene Diene M-class rubber), R-EPDM (återanvänt EPDM) och TPE 
(Termoplastisk Elastomer). I Magnussons rapport från 2015 konstateras att informationen om exakt 
sammansättning i de flesta fall inte tydligt och tillgängligt uppges av producenten för samtliga 
fyllmaterial, samt att det inte i någon vidare omfattning utförts toxikologiska tester av materialen. 
(Magnusson, 2015) 
 
Kemisk sammansättning med hänsyn till toxiska ämnen 
Här följer en översiktlig summering av vilka miljöskadliga ämnen som de fyra olika gummigranulaten 
består av enligt Magnussons studie (2015). 
 
 
 



SBR 
Den typen av granulat som produceras av uttjänta gummidäck benämns SBR. Till skillnad från de 
andra fyllmaterial som beskrivs här så tillförs inga tillsatser SBR via produktion till följd av ytterligare 
behandling. Sammansättningen av SBR kan således antas bero på den ursprungliga 
tillverkningsprocessen av de däck som granuleras. De Ämnen som Magnusson bedömer utgör största 
miljöfaran i den här typen av däck är främst kimrök (tillsätts för att öka slitstyrkan), zinkoxid (används 
vid vulkanisering) samt ftalater (mjukgörare) som kan innehålla poly aromatiska kolföreningar, så 
kallade PAH: er. (Magnusson, 2015) 
 
EPDM 
Fyllnadsmaterialet som benämns EPDM och som används till konstgräsplaner består av nytillverkat 
vulkaniserat gummi uppblandat med sampolymeret EPDM. Vid tillverkning av detta gummi tillförs 
diverse tillsatser, och de ämnen som finns i materialet och som av Magnusson bedöms utgöra största 
miljöfaran är kimrök, mjukgörare, flamskyddsmedel, och eventuellt zinkoxid beroende på vilken typ 
av vulkning som ingått i produktionen. (Magnusson 2015) 
 
R-EPDM 
R-EPDM ingår ej i några av de riskkarakteriseringar som Magnusson använt sig av från tidigare 
studier eftersom att informationen om exakt sammansättning är högst bristfällig gällande detta 
fyllnadsmaterial i synnerhet. Eftersom R-EPDM består av återanvända produkter av EPDM så beror 
innehållet i hög grad av vad ursprunget till gummit är. (Magnusson, 2015)  
 
TPE 
Fyllmaterialet TPE är nytillverkad termoplastisk elastomer (plast) som blandas med gummi. Innehållet 
i TPE beror på vilken typ av additiver som tillförs vid produktion som potentiellt kan innefatta 
metaller och organiska ämnen av olika slag. Vid produktion tillsätts även processtabilisatorer och 
paraffinolja vilka i sin tur innehåller fenoler respektive PAH:er. Vidare kan råvaran SEBS, som TPE 
består till stor del av, innehålla ftalater, fenoler, metaller, och organiska ämnen. (Magnusson 2015)  
 
Kemisk analys av lakvatten 
Vid simulerade lakningsförsök på labb av samtliga fyllmaterial fann Magnusson (2015) att R-EPDM 
orsakade mest utlakning av zink och löst organiskt kol (DOC) med ungefär 50 respektive 4 gånger så 
höga koncentrationer jämfört med gummigranulaten vars lakvatten hade näst högst koncentrationer, 
vilket i bägge fallen var SBR. SBR utlakade dock högst koncentrationer av fenoler. Magnusson fann 
även att R-EPDM lakade lättflyktiga organiska ämnen (VOC) i långt högre grad än de andra 
fyllmaterialen. Vad gäller samtliga resultat från lakstudien poängterar Magnusson att metodiken kan 
orsaka överskattningar i mätvärdena vilket föranleder att de bör bedömas relativt varandra snarare än 
som doser. (Magnusson, 2015) 
 
I en fördjupande ettårig fallstudie som publicerades av Magnusson 2017, vilken bygger vidare på 
undersökningar av miljöpåverkan av SBR och EPDM, provtas dräneringsvatten från två 
konstgräsplaner med endera av fyllmaterialen. Ur dessa undersökningar konstaterar Magnusson att 
uppmäta halter av metaller och organiska föreningar i dräneringsvattnet är klart under gällande 
riktvärden för utsläpp till dagvatten. (Magnusson, 2017)  
 
En separat provtagning utförd av COWI på begäran av Miljö- och hälsoskyddsenheten visar på 
förhöjda halter av zink i lakvattnet från en konstgräsplan med SBR som fyllmaterial. Resultaten pekar 
dock inte på någon extrem zinkförorening då värdena fortfarande var under gällande riktvärden för 
dag- och ytvatten. Att SBR orsakar förhöjda halter av zink i lakvattnet överensstämmer med resultaten 
från en nederländsk studie av Verschoor (2007) där en modell används för att beräkna en förväntad 
utlakning av zink från SBR. Resultaten från den nederländska studien pekar - till skillnad från 
resultaten i COWI:s provtagning - på en miljörisk på grund av att zinkutlakning kan orsaka 
koncentrationer som överstiger gränsvärdena i yt- och grundvatten. (Verschoor, 2007) (Liethner, 
2016)   
 



Riskbedömning  
I slutändan kan det konstateras att majoriteten av nyligen publicerade studier inom området inte visar 
på negativa miljökonsekvenser med avseende på toxiska ämnen till följd av att man använder någon 
typ av gummigranulat som fyllmaterial i konstgräsplaner. Detta är även i linje med tidigare 
internationella undersökningar, däribland den utförd av danska EPA från 2008 som i sin tur stödjer 
sina resultat med hjälp av liknande tidigare studier från Frankrike, Schweiz, och Nederländerna. Både i 
den danska studien och i Magnussons studie från 2015 poängteras det dock att samtliga fyllmaterial 
innehåller en mängd oönskade ämnen som på olika sätt kan hamna i omgivande miljöer. Det bör inte 
heller på något sätt förringas att två av studierna som tagits del av pekar på förhöjda halter av zink i 
lakvattnet från konstgräsplaner med SBR, varav en bedömer utlakningen som en miljörisk. Det bör 
även beaktas att varken TPE eller R-EPDM hitintills har undersökts i någon särskild omfattning. 
(Nilsson et al., 2008) 
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Sammanfattning
Det  finns  tre  typer  av  organiska  fyllnadsmaterial  som  kan  användas  för  att  ersätta
gummigranulat, kokos, bark och kork. I Sverige finns det en konstgräsplan med granulat som
till 90% är en blandning av kokos och kork och med 10% termoplast (TPE). Efter provtagning
av  dagvattnet  från  denna  plan  har  man  konstaterat  att  halterna  av  miljöfarliga  ämnen  är
mycket låga till låga samtidigt som planerna anses hålla god standard. 



Alternativa fyllnadsmaterial

I en litteraturstudie utförd av Sweco Environtmenal AB på uppdrag av Naturvårdsverket i 
samverkan med Kemikalieinspektionen, har några olika fyllnadsmaterial utretts som alternativ
till de konventionella gummigranulaten, som ofta är gjorda av återvunnet däckmaterial (SBR).
I denna studie har nytillverkat vulkaniserat industrigummi (EPDM), återvunnet vulkaniserat 
industrigummi (R-EPDM), nytillverkad termoplast (TPE) och olika typer av organiskt 
fyllnadsmaterial undersökts. Dessa organiska fyllnadsmaterial är kork, bark och kokos 
(Wallberg 2016, s. 2, 26). 

Slutsatserna av studien blev att materialens kemiska egenskaper skiljer sig mellan olika 
tillverkare och att det finns mycket lite information om de organiska fyllnadsmaterialen då de 
inte testats i någon större utsträckning. Dock visade sig EPDM och TPE vara bättre än SBR 
med avseende på halterna av farliga ämnen.  Författarna avfärdar helt användandet av R-
EPDM som fyllnadsmaterial på grund av den förhöjda risken att detta material innehåller 
farliga ämnen då det består av en blandning av material från olika källor (Wallberg 2016, s. 
4).   

Befintliga planer med organiska fyllnadsmaterial

I Stenungssunds kommun finns det sedan år 2013 två konstgräsplaner där fyllnadsmaterialet 
består av 90 % kokos och kork och ca 10 % TPE. TPE:n i detta fall består av styren-
eten/butadienstyren (SEBS), paraffinolja, polyolefiner och kalciumkarbonat. Totalt tillfördes 
80 ton fyllnadsmaterial vid anläggningen (Provtagning och analys av dagvatten från Vallens 

konstgräsplaner under 2014 och 2015, 2016). Kommunen uppger att kostnaden för dessa två 
konstgräsplaner inklusive en tillhörande reningsanläggning uppgick till ca 10 miljoner kronor 
(Larsson, 2013). Återförsäljarna uppger själva att priset är högre än för SBR, men lägre än för
TPE och EPDM (Geo Infill Pro, 2017). 

Sedan anläggningen av planerna har det inkommande dräneringsvattnet provtagits och 
genomgått okulär besiktning vid tre tillfällen under två års tid. I provtagningen har man tittat 
på halterna av metaller, polycykliska aromatiska kolväten (PAH), ftalater och andra organiska 
ämnen, suspenderade ämnen samt turbiditet och pH (Provtagning och analys av dagvatten från 

Vallens konstgräsplaner under 2014 och 2015, 2016).  

Av analysresultaten framgick att halterna av miljöfarliga ämnen var mycket låga till låga, 
ibland till och med under detektionsgränsen. Dock var halterna av zink, bly, koppar och 
ftalaten DEHP något högre än jämförelsevärdena vid några provtillfällen (Provtagning och 

analys av dagvatten från Vallens konstgräsplaner under 2014 och 2015, 2016). Däremot diskuteras 
det i rapporten om de jämförelsevärden som har använts egentligen är applicerbara på just 
denna typ av dagvatten. Vissa av halterna är också i enlighet med vissa jämförelsevärden 
medan de överstiger andra. Det går inte heller att med säkerhet säga att ämnena kommer från 
konstgräsplanens material utan åtminstone i fallet med DEHP, koppar och zink så skulle de 
förhöjda halterna kunna bero på atmosfärisk deposition. Angående den förhöjda halten av 
DEHP nämns det att halten förvisso är högre än det normala i regnvatten, men 5 till 6 gånger 
lägre halt än i avrinningsvattnet från en standard parkeringsplats. Det skulle också kunna 
komma från övrig ny utrustning och inte direkt från planen. I de filter som finns i 
reningsanläggningen har också en mycket liten volym partiklar fångats upp, främst då 
partiklar av TPE (Provtagning och analys av dagvatten från Vallens konstgräsplaner under 2014 och

2015, 2016). 



Ett par av slutsatserna i rapporten är att reningsanläggningen är överflödig samt att risken för 
att miljöfarliga ämnen från planen ska läcka ut är mycket liten. Detta eftersom halterna i 
provtagningarna generellt är mycket låga. Dock dras också slutsatsen att denna typ av 
provtagning inte kan ses som representativa då de utförts vid ett mycket begränsat antal 
tillfällen. Många faktorer såsom nederbörd, torka och värme kan påverka halterna och dessa 
faktorer tenderar exempelvis att variera mycket över året (Provtagning och analys av dagvatten 

från Vallens konstgräsplaner under 2014 och 2015, 2016). 

När det gäller funktionen upplever fotbollsklubben själva att planerna kräver mer harvning, 
det vill säga ”uppluckring” av fyllnadsmaterialet med hjälp av en harv, men mindre påfyllning
av fyllnadsmaterial och att fyllnadsmaterialet inte fastnar på spelarnas kläder och skor i 
samma utsträckning. De uppger också att planerna går att vinterhålla och kräver bevattning 
vid torra, varma sommardagar (Pilotprojekt - Certifierat konstgräs i Stora Höga, 2016). 
Återförsäljarna utlovar naturlig bollstuds och stötdämpning, utmärk dränering samt bättre 
fotstabilitet. Men de medger också att två nackdelar är att materialet håller fukt och fryser 
lättare samtidigt som det kräver något mer påfyllning. Något som går emot klubbens 
upplevelse (Geo Infill Pro, 2017). Tillverkarna garanterar också att bollstuds och stötdämpning 
är i enlighet med nationella och internationella standards från Lega Nazionale Dilettanti 
(LND) och Fédération Internationale de Football Association (FIFA). De skriver också att 
materialet är beständigt mot nedbrytning, UV-strålning och höga temperaturer (Geo Plus, 
2017). 
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Sammanfattning

Som ett alternativ till konstgräsplaner utreds hybridgräsmattor. Hybridgräsmattor är en 
kombination av konstgräs och naturligt gräs som kan se ut på många olika sätt. Gemensamt 
för samtliga är att de är tåligare än naturliga gräsmattor, men inte har en lika hög 
nyttjandegrad som konstgräsmattor. Hybridgräsmattan kostar ungefär lika mycket att 
underhålla som en naturgräsplan, men dessa priser uppges inte skilja sig så mycket från en 
konstgräsplan. Det kostar också lite mer att installera en hybridgräsplan än en konstgräsplan. 



Det finns många varianter av hybridgräsmattor där samtliga har gemensamt att de är en 
korsning av konstgräs och naturgräs. Huvudsyftet med denna blandning är att förstärka 
naturgräset för att kunna öka både belastning och nyttjandegrad. (Olsson, 2015)

På bland annat gräsmattan Desso GrassMaster sys plastfibrerna in i gräsmattan, ca 20 cm ner i
marken och tjänar till att hålla ihop rotzonen av gräsmattan, medans rötterna växer runt 
fibrerna och håller dem kvar i marken. Konstgräset sticker sedan upp över marken, och 
naturgräset hålls på en höjd som är några millimeter längre. (Desso Sports Systems)
Ett annat exempel är den nederländska varianten XtraGrass, där syntetiska grässtrån är 
nersydda i en solid matta som läggs ut på marken. Sedan fylls en jordblandning på och gräs 
sås ovanpå mattan. De naturliga grässtråna växer sedan ner emellan de syntetiska stråna. 
Mattan bryts också delvis ner för att ge plats åt gräsrötterna, samtidigt som den fortsätter att 
tillhandahålla en stark struktur för planen.(XtraGrass, 2014)
Ett tredje alternativ finns i AirFibr som har en liknande uppbyggnad, men med en bädd av 
kork, sand och syntetiska microfiber, på samma sätt som i XtraGrass sås naturligt gräs ovanpå
vilket resulterar i en förstärkt gräsmatta som blir mer stryktålig. Inblandningen av kork i 
rotzonen bidrar också till en mjukare matta. (Natural Grass)
Ett annat exempel på mattliknande modeller är CoverLawn som är ett nätsystem med 
rombformade hål, där syntetiska grässtrån sticker upp  från nätet och naturligt gräs kan växa i 
hålen. Nätet fungerar sedan som en armering av gräsmattan. (Åhus Turf)
En modell som redan används i Sverige är Fibreturf, som finns på Gamla Ullevi. Här läggs 
istället små plaststrån i växtbädden under gräset. (Olsson, 2015)

Gemensamt för samtliga av dessa hybridmattor är att de baserar sig på naturgräs, vilket 
genererar en kortare säsong och färre speltimmar överlag i jämförelse med en konstgräsplan. 
Jämfört med en naturgräsmatta är nyttjandegraden dock högre och säsongen skulle kunna 
förlängas en månad åt varje håll jämfört med naturgräs. (Johansson, 2015)
På exempelvis CoverLawn kan man spela så länge marken är snö- och isfri, i Skåne betyder 
det att man kan spela ändå in i December. Med värmeslingor blir förutsättningarna desamma 
som för en naturgräsplan och man skulle kunna förlänga säsongen ännu mer. (Albäck, 2017)
Underhållningskostnader liknar dem för en naturgräsplan, och är alltså mer omfattande än för 
en konstgräsplan. (Desso Sports Systems) 
Tåligheten hos hybridmattorna är mycket högre än hos naturliga mattor. T.ex. Desso 
GrassMaster tål ca 900 timmar spel per säsong, i jämförelse med en naturgräsplan som tål ca 
300 timmars spel per säsong. (artificialgrass.info) Jämfört med en konstgräsplan är dock 
nyttjandegraden lägre, även om hållbarheten är längre. Priset är också lite dyrare än det för 
konstgräsplaner. (Johansson, 2015)
Exempelvis sorten CoverLawn uppges kosta ca 300 kr/kvm att installera, exklusive 
underarbete som tillkommer vid alla anläggningar av gräs. (Albäck, 2017)

Utöver hybridgräsmattor finns också alternativet konstgräsmattor utan ifyllning alls. Dessa 
uppges att vara snabba att installera eftersom de kommer i färdiga mattor, ha minimal 
underhållning och hålla i ca 8 år. (Domo Sports Grass) 
Dock anges dessa endast passa för temporära fotbollsplaner, bostadsområden och skolor. 
Gräsmattorna möter alltså inte krav för en högre nivå av fotboll. (Arturf, 2015)

Sammanfattningsvis kan det alltså konstateras att en hybridgräsmatta är tåligare än en 
naturgräsmatta, men inte kan nyttjas i lika stor utsträckning som en konstgräsplan eftersom 
den delvis består av naturligt gräs som slits. Med uppvärmning av planen kan säsongen dock 
förlängas betydligt även om det inte blir samma prestandamått som för en konstgräsplan. 
Hybridgräsmattan har ungefär samma kostnad i drift som en naturgräsmatta, men dessa skiljer



sig inte väsentligt från underhållningskostnader för en konstgräsplan. (Olsson, 2015)
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Litteraturstudie kring kokos och dess materialegenskaper

Sammanfattning
Kokosfiber som infyllnadsmaterial finns kommersiellt på marknaden, antingen som en egen

lösning eller i blandning med kork eller till och med kork och TPE. Vissa av dessa produkter

är anpassade till fotbollsplaner och uppfyller internationella standards, andra har inte använts i

detta hänseende tidigare.  En studie som har gjorts  visar god spelbarhet på ett  kombinerat

system där hybridgräs och infyllnadsmaterial med en blandning av kokos, kork och TPE har

använts. En annan studie visar att halterna av miljöfarliga ämnen i extrakt från kokosfiber är

icke existerande samtidigt som prisuppgifter från danska återförsäljare gör gällande att det är

lika kostsamt som gummigranulat av EPDM eller TPE. 



Tidigare studier

Enligt en dansk studie utförd av det danska miljöministeriet så uppvisar extrakt från 

infyllnadsmaterial gjort på kokosfiber inget innehåll alls av miljöfarliga ämnen. Dock finns 

det inga laktester gjorda på denna typ av material (Nilsson et al., 2008, s. 10). Där nämns också

att enligt uppgifter från en dansk tillverkare så kostar 120 ton infyllnadsmaterial av kokos 850

000 DKK, alltså ungefär 1 miljon SEK samtidigt som 120 ton konventionellt 

infyllnadsmaterial av SBR skulle kosta 180 000 DKK, vilket motsvarar drygt 230 000 SEK. 

Däremot kostar infyllnadsmaterialet av kokos lika mycket som om EPDM eller TPE skulle 

användas. Om hänsyn togs till att EPDM har annan densitet än SBR och priset räknades om 

därefter skulle det istället uppgå till omkring 1,4 miljoner SEK (Nilsson et al., 2008, s. 18). Det

vill säga dyrare än infyllnadsmaterial av kokosfiber.

I en italiensk studie utförd vid ”Centre for Research on Turfgrass for Environment and 

Sports” på Pisa universitet så har försök utförts på en hybridgräsmatta med organiskt 

infyllnadsmaterial. Gräs har planterats på en modifierad konstgräsplan av tredje generationen. 

Därefter har denna fyllts på med infyllnadsmaterial bestående av 37.5% kokosfibrer, 37.5% 

kork och 25% TPE. Detta material fick då ett pH på 5,3 och en elektrisk konduktivitet på 2,7 

dS/m. Planen gödslades och konstbevattnades men inget ogräsmedel användes. Labosport 

Italia utförde sedan olika tester som definierats av FIFA i Handbook of Test Methods (2008).

Kraven på tvåstjärnig FIFA certifiering uppfylldes vad det gällde stötdämpning, vertikal 

deformation, friktion mot ytan, bollstuds uppifrån och hur dubbar glider mot ytan. Dock 

uppfylldes det inte vadd det gäller bollstuds från en vinkel och hur dubbar bromsas in mot 

ytan, om kriterierna för konstgräs tillämpades. Däremot uppfylldes kraven som ställs på en 

naturgräsplan. Vidare så testades risken för huvudskador enligt kriterium från EN 1177 Safety 

requirements and test methods (1997). Testerna utfördes vid temperaturer och relativ fuktighet

på 10-19ºC respektive 36-72%. Studien kom också fram till att planen var mycket tålig för 

slitag. Efter fem månaders användning där intensiteten låg något över vad som anses maximal

användning för en naturgräsplan, täckte gräset fortfarande 100% av planen (Lulli et al., 2010).

Kommersiellt tillgängliga infyllnadsmaterial av kokos

Enligt en amerikansk tillverkare och distributör kan de erbjuda infyllnadsmaterial gjort av 

kokosfiber som är helt organsikt och nedbrytbart. Detta ska, förutom att erbjuda 

stötdämpning, hindra konstgräset från att vecka eller röra sig (iCOIR Sports Turf, u.å.).  

Tillverkaren uppger att detta infyllnadsmaterial ska ha en låg nedbrytningsgrad, en mycket 

god vattenhållningsförmåga samtidigt som den erbjuder god dränering. Dock verkar 

produkten främst rikta sig till konstgräs på golfbanor och amerikanska fotbollsplaner (iCoir 

Granular Coco Coir Pith, u.å.).  

Ett annat infyllnadsmaterial gjort av kokosfiber är Geofill av Shaw Sports Turf. Förutom att 

det också är helt organiskt och nedbrytbart utlovar tillverkaren fotstabilitet och att rullande, 

stötdämpning och studs av bollen är likt det på naturgräs. Detta eftersom att materialet 

tillsammans med en underliggande ”shock pad” deformeras vertikalt, gör motstånd mot 

rotation och har en studskoefficient som ger naturlika egenskaper. Studskoefficient är en 

materialkonstant som beskriver kvoten mellan bollens relativa hastighet före och efter studs 

(Studskoefficient, u.å.). Dessutom ska materialet ha ett såpass lågt g-tal att risken för 

huvudskada är låg och minskad skaderisk tack vare sin stötdämpande förmåga. G-talet 

beskriver alltså den kraft en kropp utsätts för vid förändring i rörelseriktning (g-tal, u.å.).

Vidare påstår tillverkaren att material absorberar vatten väl (7-8 gånger sin egen vikt) och kan 

hålla sig svalare än vad gummigranulat kan tack vare avgivning av vattenånga vid ökande 



temperaturer samtidigt som det inte absorberar energi. Bäst prestanda har planen dock vid 30-

40% fuktinnehåll. Enligt dem har materialet använts i 10 år på över 500 planer runtom i 

världen i olika klimat, inklusive på professionella fotbollsplaner. Materialet ska också vara 

beständigt mot att mögla och brytas ner samtidigt som det inte avger miljöfarliga ämnen till 

dräneringsvattnet. Vad det gäller underhållning av planerna menar tillverkaren att det inte 

kräver mer än andra konventionella konstgräsplaner, men mindre än naturgräsplaner och att 

planen bör harvas ungefär en gång per år för att materialet ska luckras upp (GeoFill - Shaw 

Sports Turf, u.å.).  

Ett infyllnadsmaterial som finns på marknaden är Corkonut, en blandning av kork och kokos 

där kork bidrar med porositet och kokos med vattenhållande förmåga samtidigt som god 

dränering utlovas. Tillverkarna GreenPlay menar att planer med detta material uppfyller eller 

överstiger FIFA:s krav. Enligt hållbarhetstester där en projektil på ca 9 kg har släppts från ca 

60 cm höjd 1 000 gånger. Detta skedde utan nämnvärd påverkan på granulatens geometri med

2% avvikelser från den ursprungliga och en ökning av skrymdensiteten på 0.001g/cm3 

(Organic Alternative Infill, u.å.). .     

En blandning mellan kokos och kork återfinns också i infyllnadssystemet InfillPro Geo från 

Limonta (Guide to synthetic infill products, 2012, s. 2). Vid temperatur- och fuktighetstester blir 

resultatet att detta material håller sig inom 20 grader fahrenheit från naturgräs, medan det 

konventionella gummigranulatet maximalt stiger till 76 grader fahrenheit över naturgräset. 

Dessutom håller det organiska fyllnadsmaterialet fukten mycket bättre än gummigranulatet 

(Greenplay Organics, 2012). Detta infyllnadsmaterial har använts på över 400 planer runtom i

världen och har till artikelns datum inte behövt bytas ut. Bland dessa planer ingår sådana som 

är certifierade enligt FIFA 2 Star (Organic Infill Replaces Car Tires in Turf, 2015).
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Bark nämns i undersökningar som ett alternativt ifyllnadsmaterial (Wallberg, P., et al., 2016) men 
det finns inga planer i Sverige som använder sig av bark-lösningar. Dock existerar alternativ 
internationellt som bygger på nötskal, och då främst skal från valnöt. 

På den internationella marknaden finns bl.a. ShellTech och SafeShell, båda består av skal från svart 
och engelsk valnöt som malts ner och pressats ihop till mindre pellets-formade delar. Båda 
materialen uppges vara mycket hållbara och inte kräva särskilt mycket underhåll. Exempelvis Shell 
Tech består av asymmetriska korn och kompakteras därför inte i lika hög grad vilket minskar 
graden av underhåll. Även SafeShell innehåller olika former på skalen och därför borde samma 
effekt uppstå här. 
Skalen är väldigt hårda och absorberar därför ingen vätska, de flyter inte heller när marken blir 
vattenfylld. De är dessutom tillräckligt tunga för att inte blåsa i väg vid kraftiga vindar, eller fastna i
kläder. Allergener tas också bort i tillverkningsprocessen, så det är ingen fara för valnötsallergiker 
att spela på underlaget.  (USGreentech, u.å.) och (hafidchow, 2017).

Även om bl.a. SafeShell uppges vara ”player friendly” (USGreentech, u.å.) kan underlaget 
förväntas vara hårdare än t.ex. gummi som ju är mer elastiskt. Detta borde resultera i en snabbare 
plan och ett snabbare spel. 
ShellTech rekommenderas inte som en helhetslösning när det kommer till ifyllnad i konstgräsplaner,
utan endast som ett komplement till gummigranulat. (Artificial Turf Express, 2016)
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Studeras miljövänliga fyllnadsmaterial som alternativ till det vanligast förekommande 
gummigranulatet SBR finns några få alternativ på marknaden. Ett av dessa är kork. Kork 
utvinns ur trädet korkek. Den största mängden korken produceras i Medelhavsregionen med 
Portugal som största producent. Användningsområdet för kork är allt ifrån flaskkorkar till 
skosulor (Nationalencyklopedin 2017).  
 
I Sverige används endast kork sparsamt som fyllnadsmaterial i konstgräsplaner (Wallberg 
m.fl. 2016). Det mest kända exemplet är IF Elfsborg i Allsvenskan som anammat just kork 
som fyllnadsmaterial på sin konstgräsplan (www.unisport.com). De har använt sig av 
produkten eCork framtagen av företaget Unisport. eCork består av en expanderad kork vilket 
gör att den inte absorberar vatten på samma sätt som vanlig kork. Mer specifikt innebär 
expandering av korken att den upphettas med hjälp av vattenånga vilket gör den mer 
beständig jämtemot icke behandlad kork. En stor fördel enligt Unisport att granulatet inte 
fryser och gör planen för hård på vintern. Något som annars kan bli ett problem på de svenska 
planerna. Andra positiv effekter av den expanderade korken enligt Unisport är en mer 
brandsäker produkt med en god värmeledningsförmåga (www.unisport.com).  
 
Frågor kring dess hållbarhet och funktion har dock ifrågasatts och enligt Erik Hang som är 
enhetschef på Anläggningsenheten på Fritids- och folkhälsoförvaltningen på Borås stad. IF 
Elfsborg har redan efter knappt ett års användning slutat med denna kork som 
fyllnadsmaterial och bytt till grönt TPE. Då korken är ett lätt material som väger ca 10-12 
gånger mindre än gummigranulat per volymenhet skapar detta problem vid t.ex. plogning och 
borstning av planen då tyngden på konstgräsmattan blir avsevärt lägre vilken riskerar att leda 
till förflyttning av denna. Korkens lätta vikt medför även att den lättare rör på sig vilket kan 
göra planen ojämn. Den bortförs lätt vid plogning vilket gör planen för hård under vintern och 
därmed spel omöjligt. Hang nämner även att detta resulterat i att sanden kommit fram på vissa 
ställen och bildat gropar. Något som påverkar spelarsäkerheten i och med att vridmotståndet 
för en sko med doppar är avsevärt högre i sanden. En av fyllnadsmaterialets huvudsakliga 
uppgifter är att agera stöd åt konstgräsets strån. Något som korkens stora mobilitet bidrar till. 
De har även upplevt att korken verkar bli statiskt elektrisk vilket medfört att de lättare fastnat 
på spelare och redskap vilket resulterar i ansenliga mängder kork som transporteras bort från 
planen. I ett försök att lösa detta har man testat blanda in 1 % såpa i bevattningsvattnet vilket 
dock har varit effektlöst. Vidare orsakar kraftiga regn att korken blir klibbig och klumpar ihop 
sig vilket i princip omöjliggör hantering och utjämning. Ett annat problem som uppdagats är 
ogrästillväxt till följd av att korken som sagt är ett organiskt material.     
 
Valet av kork som fyllnadsmaterial är en något vanligare syn i södra Europa där man slipper 
problemet med hårda planer som följd av kalla temperatur i lika hög grad. Något som 
framhävs av många leverantörer till kork vad gäller dess fördelar jämtemot andra organiska 
material som t.ex kokos är dess egenskaper som gör dyr bevattning för behållande av 
fuktighet överflödig (www.fieldturf.com). 
I Danmark har man studerat lakvatten och analyserat detta med avseende på kemikalier. Där 
framgår att kork/kokos har en totalhalt av zink på 109 Pg/L i jämförelse med SBR (930 Pg/L), 
grått industrigummi (250 µg/L), respektive TPE (88 µg/L) (Kjaer 2014). Där värdena för SBR 
översteg de danska limniska riktvärdena. I övrigt dras slutsatsen att vad gäller kork/kokos som 
fyllnadsmaterial inte överskrider riktnivåerna för skada på limniska organismer på de 
kemikalier och ämnen som testats. 
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Konstgräsets historia 
 
Konstgräs började användas i USA på 1950-talet för att förbättra den fysiska hälsan för 
ungdomar i storstäder. Det var dock inte förrän 1966 som konstgräs installerades i 
sportsammanhang. På baseballaget Houston Astros hemmaarena Astrodome hade man stora 
problem med att det naturliga gräset inte växte, man målade till och med marken grön för att 
få den visuella effekten av gräs. Denna första generation av konstgräs kom att kallas Astroturf 
och bestod av tätt böjda nylonfibrer som var vävda in i en bärare av skum. (Synthetic grass 
warehouse 2013) Allt eftersom började konstgräs användas i större och större utsträckning i 
USA och Kanada. (Scragg S. 2015) 
 
Under 1970-talet kom den andra generationens konstgräs, kallad ”shag turf”. Det nya gräset 
gjordes av polypropen istället för nylon. Fördelen med att använda polypropen istället för 
nylon var att nylonet skrapade utövarna då de gled på planen. Fler sporter kunde utövas på 
den nya generationens gräs, dock var gräset inte speciellt bra för fotboll. (Synthetic grass 
warehouse 2013) Fotbollens egenskaper vid studs och rullning liknade inte naturgräsets. Trots 
detta installerades den första konstgräsplanen inom professionell engelsk fotboll 1981 av 
fotbollsklubben QPR (Queen Park Rangers), ytterligare tre klubbar inom den engelska 
proffsfotbollen kom att installera konstgräs. Efter sju år avskaffade QPR sin konstgräsmatta 
då det ansågs ge QPR en stor fördel gentemot de motståndarna vars fotbollsplaner var av 
naturgräs, och 1994 försvann den sista konstgräsplanen från den engelska proffsfotbollen. 
(Canavan S.  BBC 2014) Förutom orättvisan för lag som inte var vana vid konstgräs så fanns 
problem med att konstgräset gav brännsår samt en oförutsägbar bollstuds (Scragg S. 2015). 
 
Under mitten av 1990-talet lanserades den tredje generationens konstgräs, man började 
tillverka konstgräset av polyeten, vilket är mjukare än polypropen som användes för andra 
generationens konstgräs. Idag används nästan uteslutande polyeten (Synthetic grass 
warehouse 2013). 2001 införde både det internationella- (FIFA) och det europeiska 
fotbollsorganet (UEFA) ett kvalitetsprogram för att utveckla en standard för tillverkning av 
konstgräs. 2004 infördes regler för vilka konstgräsplaner som man fick spela internationella 
matcher på, planerna behövde vara FIFA 1 Star RECOMMENDED, FIFA 2 Star 
RECOMMENDED. 2015 spelades det första seniormästerskapet på konstgräs, då FIFA 
Women’s World Cup avgjordes i Kanada. Samma år införde FIFA nya mer kravfyllda regler 
vid tester av konstgräsplaner. Samtidigt ersattes FIFA 1 och 2 Star RECOMMENDED med 
FIFA QUALITY och FIFA QUALITY PRO. (FIFA u.å.) 
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Sammanfattning  
Kostnaderna för att anlägga och underhålla konst- och naturgräsplaner har utretts översiktligt och 
utifrån denna litteraturstudie är det svårt att med säkerhet avgöra vilket alternativ som är mer 
ekonomiskt hållbart på kort och lång sikt. Det tycks som att anläggningskostnaderna inte 
nödvändigtvis behöver skilja sig åt, och att kvalitetseftersträvan är vad som avgör vilket alternativ som 
blir dyrare på kort sikt snarare än att ett av alternativen alltid är dyrare än det andra. Vad gäller 
kostnad på längre sikt pekar insamlad information på att konstgräs innebär en högre genomsnittlig 
årskostnad, även utan att inkludera kostnad för uppvärmning. Dock är det inte enbart totalkostnaden 
som bör räknas på i slutändan, utan även kostnad per spelad timme på kvalitativt underlag.  
 
Ekonomiska skillnader vid anläggning och underhåll av konst- och naturgräsplaner 
De uppenbara fördelarna som ofta framhävs med att anlägga fotbollsplaner med konstgräs istället för 
naturgräs är att det medför en längre fotbollssäsong eftersom det inte är samma behov av ljus, värme 
och vatten.  Det brukar även framhävas att konstgräs inte slits i lika hög grad jämfört med naturgräs. I 
denna litterära studie utreds närmare skillnader i kostnad för de olika plantyperna, med huvudsaklig 
grund i Christian Månssons examensarbete (2010), i syfte att ta reda på ifall konstgräsplaner även är 
ett fördelaktigt alternativ ur ett ekonomiskt perspektiv.   
 
Utgångsläge för bedömning  
Tillgång på information och exakt data gällande kostnader tycks skilja sig i stor grad från plan till 
plan, och uppgifterna är överlag svårtillgängliga eller bristfälliga. En någorlunda översiktlig och 
omfattande studie utgörs av ett examensarbete av landskapsingenjören Christian Månsson (2010) där 
kostnader i anslutning till anläggning och underhåll för konstgräsplaner och naturgräsplaner jämförs, 
främst grundat på uppgifter från tidigare examensarbeten, intervjuer, och svenska fotbollsförbundet 
(SvFF).  
 
Kostnad vid anläggning 
Resultaten från Månssons studie pekar på att anläggningskostnaderna inte nödvändigtvis behöver 
skilja i någon större utsträckning för konst- respektive naturgräsplaner, men att det möjligtvis kan vara 
mer kostsamt att anlägga konstgräsplaner på grund av högre krav på överbyggnad samt toppskikt. För 
en konstgräsplan beräknas kostnaden, exklusive toppskikt och dränering, att ligga i intervallet 3,4–5,8 
miljoner kronor medan kostnaden för en naturgräsplan beräknas ligga mellan 3,7–5,3 miljoner kronor. 
Enligt Månsson (2010) beror osäkerheten i kostnaderna till stor del på vilken kvalitet som vill uppnås 
vid anläggningen, så med grund i dessa resultat tycks skillnaderna i kostnad för anläggning inte 
entydigt bero av ifall det är en konstgräsplan eller naturgräsplan (Månsson 2010). 
 
Kostnad vid underhåll 
Där Månsson (2010) fann att kostnaderna för respektive plan väsentligt kan skilja sig åt är vad gäller 
underhållet. För naturgräs grundar sig underhållet i skötsel av levande organiskt material i och med att 
naturgräsplaner erfordrar klippning, gödsling, och bevattning. Kostnaderna för underhåll kan enligt de 



uppgifter Månsson tagit del av att variera mellan 50 000 – 1 000 000 kronor per år, beroende på i 
vilken omfattning underhållet bedrivs. Enligt Månsson (2010) kan dock även underhållskostnaderna 
för konstgräsplaner uppgå till höga kostnader, även om materialet som underhålls är oorganiskt. 
Underhållet innefattar påfyllning av fyllmaterial, bevattning, rengöring, reparationer, målning av 
tillfälliga linjer, och bortförsel av organiskt material. Månsson (2010) redogör också för att inköp av 
underhållsmaskiner för konstgräs kan vara mer kostsamt än inköp av underhållsmaskiner för 
naturgräs. Enligt en amerikansk broschyr skriven av Millar m.fl. (2010) behöver konstgräsmattan 
bytas ut ungefär vart 8–12 år medan naturgräs endast behöver genomgå mindre kostsamma 
renoveringar i samma tidsintervall. Enligt Millar m.fl., är det är en av huvudanledningarna till att 
underhållet av konstgräsplaner är mer kostsamt än det för naturgräs på lång sikt. I ett exempel från 
Månssons studie var kostnaden för underhåll av konstgräs per år 20 000 kronor mer än det för 
naturgräs, och i en artikel av Patton på University of Arkansas hemsida (2009) presenteras en 
sammanställning av den genomsnittliga årskostnaden för konstgräs respektive naturgräs över en 16-års 
period. Enligt dessa uppgifter var årskostnaden betydligt dyrare för konstgräs än för naturgräs, där 
genomsnittliga kostnaden för konstgräs var $65,846 - 109,013 jämfört med $33,522 - 49,318 för 
naturgräs (kostnadsintervallen berodde på vilken typ av natur- och konstgräsplaner som undersöktes). 
Trots högre totalkostnad på både kort och lång sikt måste dock kostnaden per speltimme på kvalitativt 
underlag tas hänsyn till. T.ex. uppger hemsidan Artificialgrass att speltiden på en naturgräsplan är runt 
300 timmar per år, medan speltiden på en konstgräsplan kan spelas på alla årets timar. Detta skulle 
kunna motivera ett totalpris som är högre för konstgräs än naturgräs. (Månsson, 2010)(Millar m.fl, 
Årtal okänt)(Patton, 2009)(Why artificial turf) 
 
Slutsats  
Utifrån denna litterära studie verkar det som att konstgräs, olikt vad många tror, inte nödvändigtvis 
behöver vara en ekonomiskt fördelaktig investering på varken kort eller lång sikt. Vad ingen av 
källorna utrett i någon vidare utsträckning - även om Månsson nämner det kortfattat - är dock 
kostnaden per speltimme på kvalitativt underlag eftersom speltimmarna är kraftigt utökade för 
konstgräs på grund av den förlängda säsongen och tåligare material. Källorna tar heller ingen hänsyn 
till uppvärmningskostnader för konstgräs vintertid vilket, i ett examensarbete av Ericsson et al (2016) 
uppmätts till en kostnad på 800 000 kronor per år för en konstgräsplan i Uppsala. (Månsson, 2010) 
(Ericsson et al, 2016) 
 
Sammanfattat skulle alla ovannämnda aspekter behöva vävas in i en studie, och utredas med grund i 
data från många olika konst- och naturgräsplaner. I en sådan studie kan sammanlagda kostnader för 
konstgräsplaner ställas mot nyttan som utökat antal speltimmar uppfyller i förhållande till 
naturgräsplaner, men det ligger utanför gränserna för detta arbete att göra en sådan undersökning. Med 
grund i denna litterära studie kan vi endast konstatera att kostnaderna för anläggning och underhåll av 
konst-och naturgräsplaner verkar ligga i ett brett intervall, och att konstgräs sannolikt innebär en högre 
totalkostnad på lång sikt även utan inkluderad kostnad för uppvärmning.  
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Sammanfattning 
 
Samtlig information från tillgängliga datablad sammanställd kort i ett dokument  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Envirofill (US Greentech) 
 
Material 
 
Skrymdensitet: 1762 kg/m^3 
 
Storleksfördelning: >98% 12-20 sil (0.841mm-1.68mm) 
 
“Sphericity”: 0.6+ 
 
Rundhet: 0.6+ 
 
Metaller 
 
Laktester med avseende på migration av metaller från produkten  
 
Tungmetall (ASTM F3188) : “PASS” 
Länk till standard: http://www.astm.org/cgi-bin/resolver.cgi?F3188 
 
EN71-3 (European Toy Standard): “PASS” 
 
CAM 17 (California Title 22 Metals) “PASS” 
Testspecifikationer: 
http://curtisandtompkins.com/major-analytical-categories/trace-metals/ca-title-22/ 
 
 
PAH 
 
Tester för innehåll av polyaromatiska kolväten genomfördes senast juni 2015 (AIRL, INC.            
2015), kategori PAH 16. Exakt metod alternativ standardiserad metodkod är ej angiven.            
Samtliga kolväten fanns i lägre koncentration än lägsta detekterbara värde, vilket var            

.  (KÄLLA DATABLAD I DRIVE)0 μg/Kg1   
 
Spelbarhet 
 
Stötdämpning: 59% 
Vertical Deformation: 5 mm  
Energy restitution 29% 
Critical Fall height 1.24 
rotational resistance: 50  
Bollstuds: 0.88 
Infiltration/dränering: 97  
 
 
 
 
 



Safeshell (US Greentech) 
 
Material 
 
Skrymdensitet: 0.64 g/cm^3 = 640 kg/m^3 
Storleksfördelning: 0.841 mm - 2.38 mm  
Allergeninnehåll: <2.5 ppm  
 
Absorption ASTM C127: 21.3 %  
Tillgängligt: http://www.astm.org/cgi-bin/resolver.cgi?C127 
 
 
Svällning ASTM D4546: 0.0%  
Tillgängligt: http://www.astm.org/cgi-bin/resolver.cgi?D4546 
 
 
Tungmetaller 
 
Tungmetall (ASTM F3188) : “PASS” 
EN71-3 (European Toy Standard): “PASS” 
Yttemperatur, värmd 3h, blött safeshell: 44 grader celsius  
yttemperatur, värmd 3h, torrt safeshell: 60.7 grader celsius  
(SBR jämförelse: 69 grader celsius)  
 
PAH 
 
Spelbarhet 
 
Stötdämpning: 57% 
Vertical Deformation: 7 mm  
Energy restitution 32 %  
Critical Fall height 1.42 
Rotational resistance: 34/40 wet/dry  
Bollstuds: 1.01 
Infiltration/dränering: 87 
 
 
 
 
EPDM (Unisport)  
 
Väntar på info från Johanna Piere  
 
Corkonut (GreenPlay)  
 
Väntar på svar  
 
GeoFill (Shaw Sports Turf) 



 
Väntar på svar  
 
INFILL PRO GEO PLUS (Limonta Sport)  
 
Bulk-density: 0.22 g/cm^3  (EN-1093-3) 
Partikelstorlek: 0.315 - 4 mm (EN-933-1) 
Färg: Brun  
Permeabilitet: 0,0013 m/s  
Metaller: Under detektorsgräns  
PAH 16 total: 0<x<12.5 (under detektorsgräns)  
 
 

Egenskap Torrt Blött  -5C “typiska krav”  

Stötdämpning  58% 59% 56% 55-70% 

Rotationsdämpn
ing  

42Nm 36Nm 32Nm 25-50 mm 

Dubb-glid  164 173 208 120-220 

Dubb-retardatio
n  

3.8g 4.1g 5.0g 3.0-5.5g  

Vertikal 
bollstuds 

0.90 m  0.93 m 0.98 m  0.60-1.0 m  

 
 
 

Företag U.S 
Greentech 

U.S 
Greentech 

Limonta 
Sport 

Greenplay Shaw Sports 
Turf 

Unisport Åhus Turf 

Produkt Envirofill Safeshell  Infill Pro Geo 
Plus 

Corkonut Geofill EPDM 
granulat 

Coverlawn 

Material Akryltäckt 
kvarts (sand) 

Valnötsskal Barkblandnin
g 

kokos & kork Primärt 
kokosfiber 

EPDM 
gummi 

Hybrid 

Densitet 1.76 g/cm3 0.64 g/cm3 0.22 g/cm3 ? ? ? - 

Granulatstorle
k (mm 
diameter) 

0.84 -1.68 0.841  - 2.38 0.315 - 4  ? ? ? - 

Metalltest Godkänd Godkänd Godkänd ? ? Riskfylld - 

Organiska 
för. 

Godkänd Ej testad* Godkänd   Osäkert - 

 
 
 
 



Metaller  
 
Hur hög är risken för utsläpp av metaller till omgivningen i koncentrationer som kan anses               

vara miljöfarliga från ett visst fyllnadsmaterial? 

 

Tidigare forskning på gummigranulat har visat, t.ex via laktester och undersökning av            
dräneringsvatten, att utsläpp av metaller och i synnerhet zink kan vara ett problem. Metaller              
kan vara en del av materialets kemiska struktur eller tillsatt som en del i              
produktionsprocessen.  
 
 
Organiska miljöfarliga ämnen (PAH, fenoler) 
 
Hur hög är risken för utsläpp av organiska miljöfarliga ämnen till omgivningen från ett visst               

fyllnadsmaterial och i vilken mängd kommer tungmetaller teoretiskt att spridas?  
 
Tidigare forskning på gummigranulat har visat, t.ex via laktester och undersökning av            
dräneringsvatten, att utsläpp av organiska miljöfarliga ämnen kan förekomma. I synnerhet           
avses polyaromatiska kolväten och fenoler.  
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Sammanfattning 
 
För att kunna diskutera kring vilken konstgräslösning som är den bästa krävs en             
genomarbetad bedömning som underlag. De olika kriterierna som bedöms är relaterade till            
spelbarhet, ekonomisk hållbarhet och miljömässig hållbarhet. De olika material som bedöms           
är utvalda på grundval av tillgänglighet och genomförbarhet och är exempel på olika             
alternativa kontgräslösningar av exempelvis kokos, bark, valnöt, kork och hybridgräs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Introduktion och syfte 
 
För att kunna göra en objektiv bedömning av fyllnadsmaterial i konstgräsplaner behövs ett             
underlag för denna bedömning. Målsättningen är att med bedömningsunderlaget som hjälp           
kunna diskutera sig fram till den bästa lösningen utifrån tre huvudsakliga kriterier: spelbarhet,             
ekonomisk hållbarhet och miljömässig hållbarhet. Syftet är därmed att utforma en           
bedömningsmetod, ett “verktyg för bedömning” (som bygger på litteraturstudien som vi           
tidigare gjort)  

 
Vilka egenskaper bör testas och varför? 
 
Spelbarhet: 
 
Säsongslängd  
 
Antal veckor på ett år som en konstgräsplan med visst fyllnadsmaterial kan användas utifrån              

väderförhållanden rådande i mellansverige utan artificiell uppvärmning.  
 
Säsongslängd är av intresse eftersom det inte direkt säger hur många möjliga speltimmar en              
plan har på ett år, men istället säger någonting om hur speltimmarna kan fördelas över året.                
En faktor som kan vara begränsande är till exempel ett materials benägenhet till tjällyft.  
 
Speltimmar 
 
Antal timmar på ett år som en konstgräsplan med visst fyllnadsmaterial kan användas för spel               

utan att planens spelbarhet påverkas negativt på lång sikt.  

 

Speltimmar är ett intressant mått på med vilken intensitet som en plan kan användas, det är                
t.ex ett av de vanligaste argumenten till varför konstgräsplaner överträffar naturliga           
gräsplaner.  
 
Uppfyller FIFA QUALITY/QUALITY PRO  
 
Har konstgräsmatta med visst fyllnadsmaterial testats och erhållit kvalitetscertifikat FIFA          

quality/quality pro? 

 

FIFA:s kvalitetssäkring är rigorös och prövar i stort sett alla egenskaper av intresse för              
spelbarhet på konstgräsplaner, mattor med kvalitetsstämpling quality pro har erkänts av           
världens största fotbollsförbund att hålla måttet för fotboll på internationell nivå. Ett erhållit             
certifikat är därför ett bra helhetsmått, även om fyllnadsmaterial bara är en av flera              
komponenter i en konstgräsplans uppbyggnad som påverkar spelbarheten. Inkluderad i detta           
mått är även referenser med FIFA:s äldre kvalitetscertifikat, FIFA 1 & 2 Star rating.  

 
 



 
 
 
 
  

 
 



Ekonomiskt hållbart 
 
Livslängd 
 
Antal år som en konstgräsplan med visst fyllnadsmaterial kan användas för avsett bruk utan              

att skicket på fyllnadsmaterialet hindrar planen från fortsatt användning.  

 
Ett materials livslängd är ett användbart mått på hur snabbt slitage från användning och väder               
kommer att göra fyllnadsmaterialet obrukbart. Detta är i sin tur ett viktigt resultat som måste               
tas med i ekonomiska bedömningar och beräkningar.  
 
 
Materialkostnad 
 
Total kostnad för fyllnadsmaterial för att kunna fylla en 11-mannaplan till rekommenderad            

nivå med avseende på spelbarhet.  

 

Eftersom fyllnadsmaterial varierar i form och densitet varierar mängden som krävs för att             
fylla en 11-mannaplan, av detta skäl är total materialkostnad mer intressant än pris/kilo             
fyllnadsmaterial.  
 
 
Underhållskostnad  
 
Total kostnad för alla underhållsåtgärder som enligt rekommendation ska utföras under ett år             

inklusive materialkostnad för påfyllnad av fyllnadsmaterial.  

 

Olika produkters utformning gör att de är mer eller mindre benägna till kompaktering och              
migration alternativt andra problem som kräver åtgärd för att bibehålla spelbarhet, det är             
därför av intresse att jämföra vilka kontinuerliga kostnader som kommer krävas på grund av              
ett visst produktval.  
 
Pay off-tid 
 
Antal år tills intäkter från en konstgräsplan med visst fyllnadsmaterial har återbetalat            

anläggningskostnaden och summan av de kontinuerliga underhållskostnaderna för planen         

fram till pay-off tidens tidpunkt.  

 

                                                                      (1)    x(I )0 =  − A +  − K  

 

A = anläggningskostnad, I = inkomster/år, K = underhållskostnader/år, x = Pay-off tid [år]  
 

Fotbollsplaner i Sverige anläggs sällan i rent vinstdrivande syfte annat än i undantagsfall, ofta              
kommer inkomsterna från uthyrning till statliga/kommunala aktörer. Trots detta kan det vara            
av intresse för företag att veta hur långsiktig en investering är och pay off-tid är ett bra mått                  
på just detta. Beräknas enligt ekvation 1.  
 

 

 

 
 



Tillgänglighet/genomförbarhet 
 
Hur enkelt kommer det vara att få en anläggning av konstgräsplan genomförd med visst              

fyllnadsmaterial med avseende på materialtillgång, materialets utbreddhet och nuvarande         

kunskapsläge kring materialet? 

 

Det finns många olika fyllnadsmaterial för konstgräsplaner på marknaden, dock är det många             
som fortfarande inte prövats i större skala och kan anses som mer experimentella.  
Hur många planer som idag använder ett visst material och vilka referenser som finns att tillgå                
kan därför vara väldigt användbart, särskilt sett till beställarens ekonomiska säkerhet.  
 
 
Miljömässigt hållbart  
 
Mikroplaster 
 
Hur hög är risken för utsläpp av mikroplaster till omgivningen från ett visst fyllnadsmaterial              

och i vilken mängd kommer mikroplaster teoretiskt att spridas?  
 
Ett av de mest allvarliga miljöproblemen med de vanligaste fyllnadsmaterialen som används i             
konstgräsplaner idag är utsläppen av mikroplaster till flera delar av näringskedjan i främst             
limniska system, mikroplasters negativa påverkan på miljön är väl dokumenterad. Även om            
utsläppen från just konstgräsplaner ej är empiriskt undersökt i någon högre utsträckning ses             
detta som ett av de viktigaste kriterierna för val av fyllnadsmaterial hos en miljömedveten              
beställare idag.  

 
Metaller  
 
Hur hög är risken för utsläpp av metaller till omgivningen i koncentrationer som kan anses               

vara miljöfarliga från ett visst fyllnadsmaterial? 

 

Tidigare forskning på gummigranulat har visat, t.ex via laktester och undersökning av            
dräneringsvatten, att utsläpp av metaller och i synnerhet zink kan vara ett problem. Metaller              
kan vara en del av materialets kemiska struktur eller tillsatt som en del i              
produktionsprocessen.  
 
 
Organiska miljöfarliga ämnen (PAH, Fenoler) 
 
Hur hög är risken för utsläpp av organiska miljöfarliga ämnen till omgivningen från ett visst               

fyllnadsmaterial och i vilken mängd kommer tungmetaller teoretiskt att spridas?  
 
Tidigare forskning på gummigranulat har visat, t.ex via laktester och undersökning av            
dräneringsvatten, att utsläpp av organiska miljöfarliga ämnen kan förekomma. I synnerhet           
avses polyaromatiska kolväten och fenoler.  
 
 
 
 
 

 
 



Vilka material bör testas och varför?  
 
Nedan följer en beskrivning av de olika alternativen till gummigranulat respektive lösningar            
utan gummigranulat samt en kort motivering till varför vissa fyllnadsmaterial har valts att             
jämföras vidare i metoddelen av denna studie. Denna bedömning grundar sig på om materialet              
är tillgängligt på den kommersiella marknaden, då fokus i detta arbete ligger på             
genomförbarhet.  
 
EPDM 
EPDM är ett vanligt fyllnadsmaterial på konstgräsplaner idag. Det är alltså ett gummigranulat             
som, på grund av bland annat tveksamheter kring innehåll av miljöfarliga ämnen, är aktuellt              
att ersätta. Denna tas med i bedömningen främst för jämförelse, inte som en potentiell lösning.  
 
Kokos 
I studier av fyllnadsmaterial av kokosfiber har innehållet av miljöfarliga ämnen visat sig i              
princip icke-existerande. Dessutom är det ekonomiskt likvärdigt med EPDM eller TPE.           
Kommersiella fyllnadsprodukter som är till exempel iCoir och Geofill, båda från amerikanska            
tillverkare. Där verkar Geofill vara mer etablerat och det finns flera exempel på anläggningar              
av fotbollsplaner i olika klimat där detta material använts. 
 
Kork/kokos/TPE  
Ett fyllnadsmaterial som testats består av 37.5% kokosfibrer, 37.5% kork och 25% TPE. Detta              
har i sin tur använts på en hybridgräsmatta och därefter har olika tester utförts. Framförallt har                
man undersökt olika kriterium för spelbarhet med goda resultat. Det finns dock inget             
kommersiellt system på marknaden för denna lösning enligt vad som har hittats, även om det               
verkar lovande. Därför väljs denna bort på grunder av genomförbarhet. En kommersiell            
produkt som finns däremot är Infill Pro Geo, där kork och kokos utgör 90% och TPE 10% av                  
materialet. Detta material finns också på minst en svensk anläggning.  
 
Kork/kokos 
Corkonut är en kommersiell produkt där fyllnadsmaterialet är en blandning av kork och             
kokos. Detta är också väletablerat och har använts på fotbollsplaner i olika klimat runt om i                
världen, där det uppnått kriterium på spelbarhet.  
 
Kork 
Det finns exempel både i Sverige och internationellt på fotbollsplaner där kork använts som              
fyllnadsmaterial. På den svenska planen har produkten eCork använts, detta verkar också vara             
den mest etablerade produkten. Dock så har den svenska klubben beslutat att byta ut eCork               
efter problem, alltså har denna produkt uteslutits från denna studie.  
 
Bark 
Det finns inga exempel på kommersiella produkter där bark används som fyllnadsmaterial på             
konstgräs, utan detta verkar främst vara en lösning på lekplatser och dylikt. 
 
Nötskal 
SafeShell är ett på marknaden tillgängligt fyllnadsmaterial som består av skal från svart och              
engelsk valnöt som malts och formats till granulat. Detta framhålls som ett mycket tåligt              
material som inte kräver så mycket i underhåll.  

 
 



 
Hybridgräsmatta 
Hybridgräsmatta kan sägas vara en naturgräsplan förstärkt med syntetiskt material, främst i            
syfte att öka tåligheten och därmed antalet speltimmar. På denna typ av konstgräs behövs              
inget fyllnadsmaterial. Det finns flera olika kommersiella lösningar varav modellen          
CoverLawn är en svensk lösning.  
 
Konstgräs utan fyllnadsmaterial 
Konstgräsmatta helt i plast men utan fyllnadsmaterial är också ett etablerat alternativ. Detta är              
dock rekommenderat främst som en temporär lösning och har relativt kort livslängd. Alltså             
bedöms det inte som relevant att ta med i denna studie.  
 
Hur utförs bedömningen och vilka slutsatser kan dras? 
 
Efter insamling av data och beräkningar utförda enligt vad som definierats i denna rapport,              
förs uppgifterna för de olika alternativa konstgräslösningarna in i Verktyg för bedömning (se             
tabell 1). Denna ger då en överblick över hur väl de olika lösningarna som undersökts               
uppfyller de utvalda kriterierna. Detta blir då ett underlag för bedömning av de olika              
lösningarna och i slutändan underlag för beslut om en optimal lösning. Vilken lösning som är               
optimal beror på hur högt olika kriterier värderas och vägs mot varandra.  
 
Verktyg för bedömning 
Verktyget för bedömning innehåller de kriterier som valts ut och definierats samt de             
kommersiella produkter som valts ut i denna rapport. 
 
Tabell 1. Baserat på kriterierna och urvalet ovan har följande verktyg tagits fram för bedömning av                
tillgängliga konstgräslösningar.  
 Fyllnadsmaterial      

Egenskap Geofill 
Infill Pro 
Geo Corkonut SafeShell CoverLawn EPDM 

Säsongslängd       

Speltimmar       

FIFA 
QUALITY/QUALITY PRO       

Livslängd       

Materialkostnad       

Underhållskostnad       

Pay off-tid       

Tillgänglighet       

Risk för utsläpp av 
mikroplaster       

Risk för utsläpp av 
tungmetaller/metaller       

Risk för utsläpp av 
organiska miljöfarliga 
ämnen       

 
 



Risk för utsläpp av övriga 
miljöfarliga ämnen       
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Sammanfattning 

Materialen Geofill, Infillpro Geo, Envirofill, Safeshell, Cover Lawn, EPDM har undersökts           
och jämförts med avseende på pay-off tid, säsongslängd, FIFA QAULAITY, livslängd,           
materialkostnad, underhållskostnad, tillgänglighet samt miljöfarlighet.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
Geofill 

Säsongslängd och speltimmar 
En konstgräsplan med detta fyllnadsmaterialet kan spelas på under hela året så länge det inte               
är tjäle i marken. På ett år kan en konstgräsplan utnyttjas 2500-3000 timmar (Nystedt P.,               
2016). 
 
FIFA QUALITY/QUALITY PRO 
Livslängd 
Materialkostnad 
Underhållskostnad 
Pay off-tid 
 
Tillgänglighet 
Detta material kommer från en amerikansk tillverkare. De uppger att materialet har använts i              
över 10 år och finns på över 500 planer i olika klimat och i flera olika länder. Dock finns det                    
inga uppgifter om en svensk återförsäljare och företaget har inte heller gått att kontakta för               
prisuppgifter eller prover. Alltså anses tillgängligheten mindre god.  
 
Risk för utsläpp av mikroplaster 
Då Geofill är ett helt organiskt material endast bestående av kokos, finns det ingen risk för                
utsläpp av mikroplaster (Shaw Sports Turf, u.å.). 
 
Risk för utsläpp av tungmetaller/metaller 
Risk för utsläpp av organiska miljöfarliga ämnen 
Risk för utsläpp av övriga miljöfarliga ämnen 
 
InfillPro Geo 

 
Säsongslängd och speltimmar 
Återförsäljarna medger att materialet håller fukt och därför fryser lättare (Gårda Johan AB,             
u.å.). Fotbollsklubben Vallens IF uppger också att frostkänsligheten är nackdelen med           
materialet (Vallens IF:s kansli, 2017). En konstgräsplan med detta fyllnadsmaterialet kan för            
övrigt spelas på under hela året så länge det inte är tjäle i marken eller då fyllnadsmaterialet                 
fryser. På ett år kan en konstgräsplan utnyttjas 2500-3000 timmar (Nystedt P. 2016). 
 
FIFA QUALITY/QUALITY PRO 
Den konstgräsplan som används som referens är 11-mannaplanen på Vallens IF i            
Stenungsunds kommun. Denna är certifierad enligt FIFA 2 STAR, föregångaren till dessa nya             
certifieringssystem (Vallens IF:s kansli, 2017).  
 
Livslängd 
Materialkostnad 
Underhållskostnad 
Pay off-tid 
 

 
 



Tillgänglighet 
Finns tillgängligt på den svenska marknaden via åtminstone en svensk återförsäljare (Gårda            
Johan AB, u. å.). Har använts på en anläggning i Stora Höga i Stenungsunds kommun               
( Provtagning och analys av dagvatten från Vallens konstgräsplaner under 2014 och 2015,            
2016). 
 
Risk för utsläpp av mikroplaster 
Produktvarianten som återfinns i Stenungsunds kommun, InfillPro Geo TP, innehåller 10%           
TPE som är ett gummigranulat, det finns där med en risk för utsläpp av mikroplaster även om                 
den är lägre än om fyllnadsmaterialet skulle bestå helt och hållet av TPE (Guide to synthetic                
infill products: Glossary of terms from Synthetic Turf Council, 2012). För en annan variant av               
InfillPro Geo som endast innehåller organiska material, är den risken mycket liten (GreenPlay             
Organics, 2015).  
 
Risk för utsläpp av tungmetaller/metaller 
Provtagning av dräneringsvatten från referensplan visade på förhöjda halter zink, bly och            
koppar. Ändå mycket liten risk för läckage på grund av låga värden och obekräftat ursprung               
( Provtagning och analys av dagvatten från Vallens konstgräsplaner under 2014 och 2015,            
2016). 
 
Risk för utsläpp av organiska miljöfarliga ämnen 
Provtagning av dräneringsvatten från referensplan visade på förhöjda halter av ftalaten DEHP.            
Ändå mycket liten risk för läckage på grund av låga värden och obekräftat ursprung              
( Provtagning och analys av dagvatten från Vallens konstgräsplaner under 2014 och 2015,            
2016). 
 
Risk för utsläpp av övriga miljöfarliga ämnen 
Inga andra påvisbara ämnen ( Provtagning och analys av dagvatten från Vallens           

konstgräsplaner under 2014 och 2015 , 2016). 
 

Corkonut 

Säsongslängd och speltimmar 
En konstgräsplan med detta fyllnadsmaterialet kan spelas på under hela året så länge det inte               
är tjäle i marken. På ett år kan en konstgräsplan utnyttjas 2500-3000 timmar (Nystedt P.               
2016). 
 
FIFA QUALITY/QUALITY PRO 
Tillverkarna uppger att Corkonut möter eller överstiger alla FIFA:s krav, dock är det inte              
specificerat vilka ( Organic Alternative Infill , u.å.).  
 
Livslängd 
 
Materialkostnad 
 
Underhållskostnad 
 
Pay off-tid 
 

 
 



Tillgänglighet 
Materialet kommer från en amerikansk tillverkare. Som referenser anger de en rad            
konstgräsplaner runt om i USA (GreenPlay, u.å. a). Det finns inga uppgifter om en svensk               
återförsäljare och företaget har inte heller gått att kontakta för prisuppgifter eller prover.             
Alltså anses tillgängligheten mindre god.  
 
Risk för utsläpp av mikroplaster 
Då Corkonut är ett helt organiskt fyllnadsmaterial bestående av kork och kokos är risken för               
utsläpp av mikroplaster mycket liten (GreenPlay, u.å. b).  
 
Risk för utsläpp av tungmetaller/metaller 
Risk för utsläpp av organiska miljöfarliga ämnen 
Risk för utsläpp av övriga miljöfarliga ämnen 
 

Envirofill 

 

Säsongslängd och speltimmar 
Envirofill tar inte upp något vatten alls. En konstgräsplan med detta fyllnadsmaterialet kan             
spelas på under hela året så länge det inte är tjäle i marken. Det är således inte                 
fyllnadsmaterialet som begränsar planens spelbarhet, utan de rådande marktemperaturerna. På          
ett år kan en konstgräsplan utnyttjas 2500-3000 timmar (Nystedt P. 2016). 
 
FIFA QUALITY/QUALITY PRO 
Det finns planer i Australien som är FIFA-certifierade där Envirofill används som            
fyllnadsmaterial (Coleman A., 2017). (Definiera vilka planer.) Referensplaner inkluderar …. 
 
Livslängd 
Tillverkarna garanterar en livslängd på 16 år (Coleman A., 2017). 
 
Materialkostnad 
För att fylla en fullstor 11-mannaplan med Envirofill krävs 287 ton av materialet. Materialet              
som importeras från USA kostar $600/ton inklusive frakt (Coleman A., 2017). Totalt blir             
detta en kostnad på 1 422 113 kr. 
 
Underhållskostnad 
Materialet kräver samma underhåll som för en konstgräsplan med gummigranulat. Inget           
bevattningssystem krävs eftersom Envirofill prestanda är oberoende av vattenhalten på planen           
(Coleman A., 2017). Totalt blir det då 134 576 kr/år (källa).  
 
Pay off-tid 
Med materialkostnad och underhållskostnad för en plan med Envirofill blir pay-offtiden …. 
 
Tillgänglighet 
Materialet finns tillgängligt på den amerikanska marknaden och frakt av materialet till            
Sverige är möjligt (Coleman A., 2017). Det är mycket enkelt att få kontakt med tillverkarna               
men eftersom materialet måste fraktas ända från USA anses tillgängligheten som god men             
inte mycket god.  
 

 
 



 
Risk för utsläpp av mikroplaster 
Tillverkarna har inte uppgett någon information angående risken för utsläpp av mikroplaster i             
samband med användning av Envirofill. Eftersom Envirofill har en beläggning av akryl finns             
en risk av den beläggning som skavs av kan utgöra mycket små mikroplastpartiklar. Fråga              
om: Hur är garantin för Envirofill formulerad? Är det så att det finns en risk för att                 
beläggningen skavs av först efter 16 år? 
 
 
Risk för utsläpp av tungmetaller/metaller 
 
Tester för urlakning och extraktion av metaller genomfördes senast april 2016 (Sport Labs             
USA, 2016a) ), komplementerande analysrapport tillkom november 2016 (Sport Labs USA,           
2016b). Testmetoder och gränsvärden är angivna enligt EN 71-3 - Safety of Toys Part 3:               
Migration of certain elements (a) och ASTM F-3188-16 for Extractable Hazardous Metals in             
Synthetic Turf Infill Materials (b).  
 
Resultatet inkluderar ca 20 olika metaller, samtliga testvärden var under angivna gränsvärden,            
se bilaga för RAPPORT!!  
 
 
Risk för utsläpp av organiska miljöfarliga ämnen 
 
PAH 

Tester för innehåll av polyaromatiska kolväten genomfördes senast juni 2015 (AIRL, INC.            
2015), kategori PAH 16. Exakt metod alternativ standardiserad metodkod är ej angiven.            
Samtliga kolväten fanns i lägre koncentration än lägsta detekterbara värde, vilket var            

material.0 μg/Kg1   
 
Fenoler 

Tillverkaren har inte testat materialet för innehåll eller urlakning av fenoler.  
 
Risk för utsläpp av övriga miljöfarliga ämnen 
 

SafeShell 

Säsongslängd och speltimmar 
Drar till sig ca 20% vatten men borde ändå vara möjligt att spela på så länge det inte finns                   
tjäle i marken. Eftersom det inte drar åt sig lika mycket vatten som andra organiska material                
(speciellt kokos) borde det inte heller vara lika känsligt för att frysa under kalla nätter på höst-                 
och vårsäsongen (detta skulle i andra fall kunna påverka spelet dagen efter). På ett år kan en                 
konstgräsplan utnyttjas 2500-3000 timmar (Nystedt P., 2016). 
 
FIFA QUALITY/QUALITY PRO 
Tillverkarna uppger att materialet är i processen att bli certifierat men är inte det än. Behöver                
validera intresset på marknaden först eftersom denna process är väldigt kostsam (Coleman A.,             
2017). 
 
Livslängd 

 
 



Enligt tillverkaren  är livslängden 8 år (Coleman A., 2017). 
 
Materialkostnad 
$1800 per ton material (inkl. frakt till Stockholm). Behöver påfyllnad vart 3-4 år, totalt              
beräknas ca 20 ton behövas på en 8-årsperiod (Coleman A., 2017). 2,5 ton/år kostar $4500               
vilket är ungefär 39 658 kr/år.  
 
Underhållskostnad 
Samma underhåll som för en plan med gummigranulat. Inget bevattningssystem krävs           
eftersom Safeshells prestanda är oberoende av vattenhalten på planen (Coleman A., 2017).            
Totalt blir det 134 576 kr/år (källa).  
 
Pay off-tid 
Anläggningskostnad för material:  
1800$ per ton med leverans till Stockholm för Safeshell (Coleman A., u.å.), det krävs 66 ton                
av detta material. 25 kr per kvm för dressningssand vilket är kvartssand, ett material som               
krävs att man lägger innan Safeshell (Adolf Hermelin, konstgräsnet.se). Totalt leder det till en              
kostnad på 1 173 750 kr för anläggning av materialet på en konstgräsplan.  
 
Anläggningskostnad för övrig plan: 
Samma som för en vanlig konstgräsplan.  
 
Pay-offtid blir då ... 
 
Tillgänglighet 
Materialet finns tillgängligt på den amerikanska marknaden och frakt av materialet till            
Sverige är möjligt (Coleman A., 2017). Det är mycket enkelt att få kontakt med tillverkarna               
men eftersom materialet måste fraktas ända från USA anses tillgängligheten som god men             
inte mycket god. 
 
Risk för utsläpp av mikroplaster 
Eftersom SafeShell inte innehåller plast av något slag finns inga risker för utsläpp av              
mikroplaster.  
 
Risk för utsläpp av tungmetaller/metaller 
 
Tester för urlakning och extraktion av metaller genomfördes senast april 2016 (Sport Labs             
USA, 2016 (1) ), supplementerande analysrapport tillkom november 2016 (Sport Labs USA,            
2016 (2)). Testmetoder och gränsvärden är angivna enligt EN 71-3 - Safety of Toys Part 3:                
Migration of certain elements (1) och ASTM F-3188-16 for Extractable Hazardous Metals in             
Synthetic Turf Infill Materials (2).  
 
Resultatet inkluderar ca 20 olika metaller, samtliga testvärden var under angivna gränsvärden.  
 
(Samtliga nivåer av metaller/tungmetaller i lakvatten från SafeShell befann sig under gränsvärdena enligt             
Europeisk Standard EN71-3 – Safety of Toys Part 3: Migration of certain elements.)  
 
Risk för utsläpp av organiska miljöfarliga ämnen 
 

 
 



Tester har genomförts, troligen beror detta på att produkten är nyligen framtagen och             
lanserades först 2017.  
 
VI BORDE TESTA??  

 
 
 
Risk för utsläpp av övriga miljöfarliga ämnen 
 

CoverLawn 

Säsongslängd 
Så länge det är is och snöfritt på marken går det bra att spela. Spelar man när marken är frusen                    
finns det risk att slita på gräsmattan eftersom de naturliga gräsrötterna inte har någon tillväxt               
när marken är frusen (Albäck T., 2017).  
 
Speltimmar 
Det existerar än så länge inga hela 11-mannaplaner med CoverLawn, utan endast ett 20-tal              
planer där CoverLawn används som förstärkning på specifika slitområden i naturliga           
gräsplaner, exempelvis i målområde, straff- och mittpunkter och linjedomare. På det sätt som             
CoverLawn används idag spelar klubbar på det ca 700-900 timmar per år. Tillverkaren uppger              
att om man anlade en hel gräsplan med CoverLawn skulle man kunna använda den mellan               
1000-1500 timmar per år, lite beroende på hur temperaturerna är framåt höst- och             
vinterhalvåret eftersom att underlaget är beroende av det naturliga gräsets tillväxt (Albäck T.,             
2017). 
 
FIFA QUALITY/QUALITY PRO 
CoverLawn är inte godkänt av FIFA än men arbete pågår med certifierade testhus (Albäck T.,               
2017).  
 
Livslängd 
Livslängden anges till 10-15 år, beroende på hur väl planen underhålls (Albäck T., 2017).  
 
Materialkostnad 
Materialet kostar 300 kr/kvm för en 11-mannaplan. En 11-mannaplan på 7700 kvm ger då en               
kostnad på 2 310 000 kr vid anläggning. Efter detta behövs inget mer material (Albäck T.,                
2017).  
 
Underhållskostnad 
Tillverkaren Åhus Turf uppger att underhållet sköts på samma sätt som för en naturgräsplan              
(Albäck T., 2017). Enligt siffror från Stockholms stad blir då underhållskostnaderna uppemot            
277 400 kr per år (Nystedt P., 2016). 
 
Pay off-tid 
 
 
Tillgänglighet 
Detta är en svensk variant av hybridgräs som säljs av Åhus Turf, en svensk återförsäljare.               
Tillgängligheten får då anses mycket god. 

 
 



 
Risk för utsläpp av mikroplaster 
CoverLawn är som en plastmatta som inkorporeras i en vanlig gräsmatta, plasten som tillsätts              
planen sitter alltså fast i marken och utgör alltså ingen större risk för läckage (Åhus Turf,                
u.å.). 
 
Risk för utsläpp av tungmetaller/metaller 
 
 
Risk för utsläpp av organiska miljöfarliga ämnen 
 
 
Risk för utsläpp av övriga miljöfarliga ämnen 
 
 

EPDM 

Säsongslängd 
En konstgräsplan med detta fyllnadsmaterialet kan spelas på under hela året så länge det inte               
är tjäle i marken. På ett år kan en konstgräsplan utnyttjas 2500-3000 timmar (Nystedt P.               
2016). 
 
FIFA QUALITY/QUALITY PRO 
Planen på Årsta IP är ej certifierad utan riktar sig mot breddfotboll (Benker M., 2017). 
 
Livslängd 
Livslängden på referensplanen på Årsta IP är 8 år (Benker M., 2017). 
 
Materialkostnad 
Granulatet kostar 5 500 kr/år. Konstgräsplaner som snöröjs fylls på med 3 ton granulat/år,              
utan snöröjning blir det istället 1,5 ton/år. Kostnaden för påfyllning med snöröjning uppgår             
till ca. 21 700 kr/år (Nystedt P., 2016, Benker M., 2017). 
 
Underhållskostnad 
Underhållsarbetet tar ca. 2500-3000 h/år. Totalt sett med maskiner, verktyg, reparationer,           
drivmedel till underhållsmaskiner, personalkostnader och dylikt så uppgår        
underhållskostnaden till 134 576 kr/år (Nystedt P., 2016).  
 
Pay off-tid 
Konstgräsplanen på Årsta IP i Uppsala, som är en 11-mannaplan, hyrs ut av ägaren              
Sportfastigheter AB till Uppsala kommun för 494 000 kr per år, detta är alltså inkomsten. Då                
granulatet kostar 5 500 kr/ton och det krävs 50,05 ton granulat för en ny plan…  
 
Tillgänglighet 
Tillgängligheten på EPDM anses mycket god då detta är ett mycket väletablerat alternativ, det              
finns till exempel på en klar majoritet av Sportfastigheter AB:s befintliga konstgräsplaner i             
Uppsala (Sportfastigheter AB, u.å.). 
 
Risk för utsläpp av mikroplaster 

 
 



Eftersom att EPDM är ett gummigranulat går det inte att utesluta utsläpp av mikroplaster.  
 
Risk för utsläpp av tungmetaller/metaller 
Den zinkoxid som ibland används vid vulkaniseringen är en potentiell källa till utsläpp av              
zink samtidigt som laktester har påvisat halter av krom (Magnusson, 2015; Nilsson et al,              
2008).  
 
Risk för utsläpp av organiska miljöfarliga ämnen 
Vid tillverkningen av EPDM tillsätts bland annat kimrök, flamskyddsmedel och mjukgörare,           
som bedöms som miljöfarliga (Magnusson, 2015). Vid laktester har också halter av kväve             
påvisats (Krüger, 2013). 
 
Risk för utsläpp av övriga miljöfarliga ämnen 
Då de olika tillsatserna och mängderna av dessa tillsammans med bland annat yttre faktorer              
spelar stor roll för toxiciteten hos polymerer, som EPDM är, är det ibland svårt att dra                
generella slutsatser kring läckage av miljöfarliga ämnen (Horowitz, 1997). Vid toxicitetstester           
har EPDM också visat sig toxiskt för olika vattenlevande organismer (Horowitz et al, 2000).  
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USA-baserade företaget USGreentech har tagit fram ett fyllnadsmaterial bestående av sand. 
Mer ingående består produkten av en kärna av kvarts som sedan har akrylbehandlats. Under 
tillverkningen har man även behandlat produkten med den så kallade Microban®-teknologin 
vilket är en antimikrobiell teknologi som ger skydd mot bakterier, mögel och mjöldagg. På så 
sätt fås en luktfri och hållbar produkt som inte försämras under en substantiell tidsperiod 
(USGreentech, u.å.) 
Beläggningen bidrar till en extremt hållbar produkt som tål tuffa förhållanden. Tester har 
utförts där man utsatt produkten för olika former av slitage från bland annat UV-strålning, 
men även extrem värme och kyla. Detta har medfört att produkten har en garanti på hela 16 
år, vilket oftast utgör två hela livslängder för en standard konstgräsplan. Man kan alltså 
återanvända fyllnadsmaterialet när man nyanlägger konstgräsplanen efter dess initiala 
livslängd. Till skillnad från många andra fyllnadsmaterial kompakteras inte Envirofill med 
tiden vilket minskar behovet av påfyllnad. Dess höga specifika gravitation leder till en låg 
migration via ytavrinning. Tack vare dessa materialegenskaper krävs endast en påfyllnad på 
ca 250 kg per år på utsatta områden på planen (Coleman 2017). Materialet absorberar till 
skillnad från många andra produkter inget vatten vilket förhindrar det från att frysa. Det 
medför även att behovet av bevattning är obefintligt. Detta gör Envirofill mycket fördelaktigt 
i kalla klimat (Coleman 2017).  
Tester som utförts av oberoende parter visar på godkända halter av både tungmetaller samt 
PAH:er i produkten. Envirovill har producerats sedan 2005 och används idag på ett antal 
konstgräsplaner i USA. Det har enligt U varit mycket positiv återkoppling där vissa användare 
av produkten givit den nytt förtroende och återanvänt den när övriga delar av konstgräsplanen 
blivit uttjänta och tvungna att bytas ut.  
När det kommer till de ekonomiska delarna kring Envirofill ligger inköpskostnaden inklusive 
frakt till Sverige på ca 600 $ per ton fyllnadsmaterial (Coleman 2017). Vid anläggandet av en 
11-manna fotbollsplan (8214 m2) krävs approximativt 287 ton Envirofill. Detta ger en 
materialkostnad på 1 518 000 kr för fyllnadsmaterialet vid anläggande av en ny plan..   
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USGreentech (u.å.). Envirofill. USGreentech. Available from: 
https://usgreentech.com/infills/envirofill/ [Accessed 2017-04-25]. 
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Sammanfattning 
 
För att utröna ifall materialen innehåller några organiska föreningar så utfördes laktester som             

ämnade simulera naturliga processer under långa tidsperioder där prover först bereddes,           

därefter lakades, och slutligen analyserades med gaskromatograf. Envirofill, Safeshell och          

EPDM testades. Resultaten som erhölls var inte särskilt tillförlitliga av flera olika            

anledningar, och därför bedöms metoden i efterhand som olämplig och osäker. Med grund i              

det har resultaten från analysen inte inkluderats i arbetet, men däremot har själva metodiken              

och analysmetoden beskrivits så att den som eventuellt vill undersöka detta vidare kan göra              

ett bättre metodval. Det konstaterades även att Envirofill och Safeshell avgav färg till vattnet              

vid lösning i vatten med ultraljudsbad. Detta indikerar att ämnen tycks ha löst sig i vattnet,                

men det är svårt att kvantifiera mängden samtidigt som det är osäkert hur mycket utlakningen               

påskyndas av ultraljudsbad som simulerad vittringsprocess.  

 

Bakgrund 
 
En förutsättning för de material som kan komma att ersätta dagens gummigranulat är att de               

inte lakar ur höga halter metaller och andra ekotoxiska ämnen och föreningar. En metod för               

att undersöka förekomsten av toxiska organiska föreningar är att utföra laktest på materialen             

med lämpligt förhållande mellan löst och fast fas (L/S-förhållande), och sedan analysera            

lösningen med t.ex gaskromatografi. Materialen placeras i ett lösningsmedel under en viss            

tidsperiod vartefter den urlakade lösningen injiceras i en gaskromatograf som med hög            

upplösning kan mäta halter av potentiella organiska föreningar. Undersökningar av liknande           

slag har utförts på SBR, EPDM och Envirofill men ej på Safeshell. I detta laktest inkluderas                

både Envirofill och Safeshell, samt EPDM som referens.  

 

På grund av tidsbrist kunde laktester ej genomföras under en längre tid vilket annars är önskat                

för att simulera betingelser för nedbrytning av fyllnadsmaterial på planen eller i naturen.             

Endast ett fåtal timmar fanns till förfogande, och därför krävdes metoder för att accelerera              

urlakning och slitage. Vid rådgivning från avdelningen för analytisk kemi vid BMC i Uppsala              

fastställdes att en lämplig första metod var att laka proverna i vatten (polärt lösningsmedel)              

och låta proverna stå i ultraljudsbad under tiden. I ultraljudsbadet så orsakar emission av              

ultraljudsvågor att små luftbubblor bildas och imploderar, vilket utgör slitage på materialet.            

Detta görs fhoör att simulera vittring över en utökad period av naturligt slitage. I det första                

laktestet bereddes prover med två olika L/S-förhållanden eftersom att det optimala           

 
 



förhållandet för maximal utlakning var okänt och har i litteraturen varierat. Ifall laktest med              

polärt lösningsmedel inte gav några resultat vid analys föreslogs en annan metod där             

materialen istället lakas i ett opolärt lösningsmedel, t.ex. heptan, som organiska fettlösliga            

föreningar i materialen är mer benägna att binda till än vatten. Det huvudsakliga problemet              

med den första metoden utgörs av tidsbristen medan problematiken för den andra metoden             

istället utgörs av att betingelserna vid lakning är overkliga eftersom att heptan inte             

förekommer vid naturlig lakning från konstgräsplaner. 

 

 

Figur 1: Tabell med försöksmaterial, vikter och volymer som användes vid analys 

 

Fyllmater
ial 

L/S = 2 Uppmätt 
vikt (g) 

Uppmätt 
Volym 
vatten (cl)  

L/S = 8 Uppmätt 
vikt (g) 

Uppmätt 
Volym 
vatten (cl)  

Envirofill  50,02 10   50,02 40 

Safeshell  50,07 10   50,14 40 

EPDM  50,00 10   50,29 40 

 

 

 
Laktest 1: lakning med polärt lösningsmedel 
 

Provberedning  
 
6st  e-kolvar med lock  

Plasttratt 

Snabbvåg 

Mätglas 500 ml +-2.5 ml  

Mätglas 100 ml +-1ml  

Sked 

Spruta 

Filter (0.2 µm)  

 

Destillerat vatten 

EPDM gummigranulat 

Envirofill (Akrylbelagd kisel)  

Safeshell (valnöt) 

 

 
 
 
 
Ekolven placeras på snabbvågen med tratt på. Vågen tareras och 50 g fyllmaterial mäts upp.               

Detta upprepas två gånger för respektive fyllmaterial eftersom varje fyllmaterial urlakas med            

 
 



två olika L/S (liquid/solid) förhållanden, totalt bereds 6 st ekolvar. För de tre prov som bereds                

med ett förhållande L/S av 2 mäts 10 cl destillerat vatten upp i ett 100 ml mätglas, och för de                    

tre övriga prov som bereds med förhållandet L/S 8 mäts 40 cl destillerat vatten upp i ett 500                  

ml mätglas. Vattnet tillsätts provet, och tiden vid tillsats av vatten noteras. Locket sätts på och                

ekolven skakas. Samtliga 6 prover placeras i ultraljudsbad vid samma tidpunkt. Efter 45             

minuter skakas proverna och sätts tillbaka. 15 minuter därefter pausas ultraljudsbadet och ca 1              

ml extraheras från samtliga prover med spruta via filter. för att undvika stora partiklar i               

gaskromatografen. Provet skakas igen innan ultraljudsbadet återupptas i ytterligare en timme.           

Efter totalt 2h i ultraljudsbad extraheras vätska från samtliga prover en andra gång med              

filtrerad spruta. 

 

Gaskromatografi  
 
Proverna med L/S 2 har innan analys lakats totalt i 2h 34min och proverna med L/S 8 har                  

lakats totalt i 2h 29min varav 2h av lakningen för respektive prov skedde i ultraljudsbad.  

 

1 mikroliter prov injiceras i gaskromatografen med manuell injektion (spruta). Temperaturen           

ökar gradvis från 50 grader C till 250 grader C under 20 minuter. Resultatet anges som toppar                 

i ett kromatogram där topparna motsvarar antalet joner angivna i atommassa som har avgetts              

från provet. Detta görs en gång för respektive prov. 

 

 

Laktest 2: lakning med opolärt lösningsmedel 
 

Provberedning  
 

3 ekolvar med lock  

Tratt 

Snabbvåg 

Mätglas 100 ml +-1ml  

Vialer  

Spruta 

Filter (0.2 µm)  
 

EPDM gummigranulat 

Envirofill (Akrylbelagd kisel)  

Safeshell (valnöt) 

Heptan  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Figur 2: Tabell med översikt över material samt uppmätta volymer och vikter för laktest med               

organiskt lösningsmedel  

Fyllmaterial L/S = 4 Uppmätt vikt (g) Uppmätt Volym 
vatten (ml)  

Envirofill  20,08 80  

Safeshell  20,11 80 

EPDM  20,08 80 

 

 

Ekolven placeras på snabbvågen med tratt på. Vågen tareras och 20 g fyllmaterial mäts upp i                

ekolven. Detta upprepas en gång för respektive fyllmaterial eftersom varje fyllmaterial här            

endast urlakas med L/S förhållandet 4, och totalt bereds 3 st ekolvar. För de tre proven mäts                 

80 ml heptan vatten upp och tillsätts respektive ekolv. Tiden vid tillsats av heptan noteras.               

Locket sätts på och ekolvarna skakas.  

 

Gaskromatografi  
Proverna har innan analys lakats i heptan i 17h 30 minuter.  

1 mikroliter prov injiceras i gaskromatografen med spruta. Temperaturen ökar gradvis från 50             

grader C till 260 grader C under 20 minuter. Detta upprepas två gånger för varje prov.  
 

Resultat 
De resultat som erhölls vid analys av materialen visade inte på förekomst av några organiska               

ämnen i något av proverna för materialen. De utslag som gaskromatografen gav var få till               

antalet, och kunde i de flesta fall betraktas som brus. I annat fall kunde de ändå inte med                  

noggrannhet matchas med befintliga ämnen i tillgänglig databas. Av dessa anledningar finns            

inget värde i att presentera erhållna kromatogram då dessa inte innehåller någon information             

som kan betraktas som riktig eller exakt. Bilder på provlösningar med polärt lösningsmedel             

efter en timmes ultraljudsbad presenteras för att ligga till grund för diskussion om materialens              

hållbarhet.  

 

Diskussion 
Eftersom att inget av proverna för endera material gav några rimliga utslag vid kromatografi              

finns det starka skäl att tro att metodiken och/eller analysutrustningen var bristfällig. Förvisso             

förväntas inga höga halter av organiska föreningar i proverna för Envirofill eller Safeshell,             

men att lakvattnet från EPDM ej innehöll spår av organiska föreningar var oväntat eftersom              

det bestrider resultat från tidigare undersökningar. Troligtvis var inte laktiden tillräcklig för ett             

konkret resultat oavsett lösningsmedel, och därför tilläts helt enkelt inte de organiska ämnena             

att diffundera ut i lösningen. Möjligtvis kan de osäkra resultaten också relateras till             

analysmetoden. Potentiellt var gaskromatografen felaktigt eller olämpligt kalibrerad för         

analys av den här typen av prov, och kanske kan det även ha uppstått misstag i själva                 

användandet av gaskromatografen från laboranternas sida. I slutändan konstateras att          

resultaten inte är tillräckligt tillförlitliga för att användas i rapporten, och att metodiken             

sannolikt är olämplig i förhållande till dess syfte. Det som kan beaktas är att både Envirofill                

och Safeshell avgav färg till vattnet under den korta tiden de lakades i ultraljudsbad. Det               

tycktes som att den gröna akrylfärgen på ytan av Envirofill släppte i ganska stor omfattning               

 
 



och löste ut i vattnet. Att detta inte gav något utslag i kromatografen kan bero på att proverna                  

filtrerades innan injektion där filtret blev grönfärgat vilket antyder att färgen fastnade i filtret.              

Även valnöten i Safeshell tycktes viss del lösa ut i vattnet i och med den bruna färgen som                  

uppstod. Även om dessa resultat inte kan kvantifieras så pekar de möjligtvis åt att materialens               

livslängder är begränsade. Samtidigt är det osäkert exakt hur lång tid i naturen som några               

timmar i ultraljudsbad motsvarar, och eventuellt finns ingen motsvarighet till den typen av             

slitning i naturen.  
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Röntgenfluorecensspektrometri eller XRF som det ofta benämns är en metod som används för 
att analysera material på dessa kemiska innehåll. Metoden kan på ett effektivt sätt bestämma 
om vissa specifika ämnen finns i materialet samt deras fördelning sinsemellan i procent 
(Nyström 2009). Användningsområdena för den här tekniken är tämligen många. XRF används 
bland annat inom metallåtervinning där innehållet i metallskrot undersöks. Vid olika fall av 
förorenad mark är XRF en gynnsam metod då den kan brukas i fält och skapar på så sätt en 
möjlighet att undersöka jordprover på plats. Gruvindustrin är ytterligare ett applicerbart fält där 
XRF används för att undersöka borrkärnor vid sökande efter åtråvärda metaller (Scantec Nordic 
u.å.)     
 
XRF bygger på att via röntgenstrålning exitera atomer. Strålningen frigör helt enkelt elektroner 
från atomernas inre skal. Det medför i sin tur att en elektron från ett yttre skal tar dess plats. 
Det kommer då att avges energi, något som atomen blir av med genom att frigöra fotoner som 
kommer motsvara den skillnad i energi som uppstår mellan skalen. Denna energimängd är 
specifik för varje respektive ämne, vilket gör att man kan på ett säkert sätt bestämma vilka 
grundämnen som förekommer. Kvantiteten av vederbörande ämne kan även det fastläggas då 
antalet utsända fotoner per tidsenhet står i proportion till kvantiteten atomer av respektive ämne. 
Detta gör det alltså möjligt att baserat på detta avgöra både vilka ämnen som är närvarande i 
provet samt dess kvantiteter (Kjellin 2014).  
 
Vi utförde mätningar på tre stycken fyllnadsmaterial med hjälp av XRF-tekniken. Dels EPDM 
som är det nu använda fyllnadsmaterialet vid Sportfastigheter AB:s konstgräsplaner. De två 
andra proverna utgjordes av valnötsskal (Safeshell) samt kvarts (Envirofill) från företaget 
USGreentech. XRF-instrumentet var av märket Bruker och modellen Tracer 5i. Innan XRF-
proceduren tog vid bereddes proverna initialt genom att provrör av plast fylldes med respektive 
fyllnadsmaterial. En plastfilm lades sedan över den öppna delen av respektive provrör och fästes 
sedan med en plastring för att på så sätt säkerställa att filmen var helt spänd. Proven var nu 
färdiga för behandling med XRF-instrumentet. Provrören lades en i taget med plastfilmen mot 
den yta där röntgenstrålningen kom att stråla ifrån. XRF-instrumentet startades och kördes i en 
serie om 180 sekunder, uppdelat på tre olika strålningsintensiteter. En mätning per prov 
genomfördes. Alla mätningar registrerades på ett USB för att sedan överföras till en dator och 
behandlas i Excel.  
 
 
 
 
 



Källhänvisning 
 
Nyström, J. (2009). Röntgenfluorescensspektrometri som metod för kvalitetsbestämning av 
bränslepellets. Umeå universitet, Institutionen för fysik och elektronik. Tillgänglig: 
http://www8.tfe.umu.se/courses/energi/ExjobbCivIngET/Rapporter/Julia_N_09.pdf  
[2017-04-25]. 
Scantec Nordic, (u.å.). XRF – Röntgenfluorescens. Tillgänglig: 
http://www.scantecnordic.se/produktomr%C3%A5den/of%C3%B6rst%C3%B6rande-
provning/materialanalys-xrf-30053537 [2017-04-25]. 
 
Kjellin, J. (2004). XRF-analys av förorenad mark - undersökning av felkällor och lämplig 
provbearbetning. Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper. Tillgänglig: 
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:159223/FULLTEXT01.pdf 
[2017-04-25].  
  
 
  
  
 
 
       
 
 



 
 

Självständigt arbete i miljö- och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 
L-rapport 

Dokumentkod 
W-17-58/L23 

Datum 
2017-05-02 

 

 Författare 
Axel Lavenius 

Handledare 
Erik Sahlée  

Rapportnamn 
Marktemperaturdata   

 
Sammanfattning 
För att veta hur säsongslängden ser ut för en fotbollsplan i mellansvenskt klimat (Uppsala) så är det 
enskilt viktigaste kriteriet marktemperaturen eftersom att den indikerar tjälbildning. Tjäle förändrar 
dramatiskt spelegenskaperna och ökar skaderisken vid spel på fotbollsplaner i och med att marken blir 
väsentligt mycket hårdare. Tjälbildning kan antas vid temperaturer på 0 °C och lägre. För detta arbete 
har mätdata insamlat över 18 år behandlats och utifrån denna data dras slutsatsen att marken vid ytan är 
tjälad ca 60 dagar om året, men att det finns stora osäkerheter i detta resultat. Främst beror osäkerheterna 
på att mätningarna är utförda på en lerjord och inte på en faktiskt plan.  
 
Marktemperatur 
 
Bakgrund 
Temperaturen i marken under vintermånaderna är avgörande för säsongslängden för spel på alla 
befintliga typer av fotbollsplaner. Vid temperaturer av 0 °C och lägre så fryser vattnet som binds i planen 
och ger upphov till tjäle. En konstgräsplan med tjäle är ospelbar på grund av att marken är för hård och 
förlorar sina egenskaper vilket framförallt ökar skaderisken avsevärt.  
 
Resultat  
För detta arbete har vi tagit del av temperaturdata från institutionen för geologiska vetenskaper i 
Uppsala. Där har temperaturen uppmätts varje timme vid olika djup från första januari 1998 till 31 
december 2016. Samtliga mätpunkter har innefattats i behandlingen med undantag för en mängd värden 
från 2009 som på grund av en störning var grovt felaktiga. Temperaturen är mätt i en öppen lerjord med 
relativt ohämmad solinstrålning och som med stor sannolikhet har lågt albedo och hög värmekapacitet 
vilket är egenskaper som även konstgräsplaner med mörkt granulat och vatteninnehåll delar. Med grund 
i detta så antas att en konstgräsplan på samma yta skulle uppvisat mycket snarlika temperaturskillnader 
över tidsperioden. För detta arbete valdes yttemperaturen ut för analys eftersom att det är tjälbildning 
vid marknivå som i högst grad påverkar spelbarheten. Dataserien har behandlats i MATLAB, först och 
främst för dagsmedelvärdesbildning i syfte att utröna hur många dagar marken är tjälad i snitt på ett år. 
Därtill har MATLAB även använts för att skapa visuell representation av temperaturförändringar 
eftersom det kan vara av intresse att veta hur temperaturen fluktuerar över ett år, och ifall vi kan se några 
skillnader från år till år.  
 
 
 
 
 

  



 
Figur 1: Tre grafer över temperaturdata mellan 1998–2016. Den övre visar samtliga mätpunkter, den i 
mitten endast de negativa temperaturerna och den undre grafen visar årsmedelvärdena av de negativa 
temperaturerna.  
 
Antalet dagar som marken i snitt är tjälad på ett år beräknades till ca 60 dagar vilket motsvarar ungefär 
två hela månader varje år. 
  
Diskussion  
Det finns relativt stora osäkerheter i resultaten av denna behandling av mätdata. Eftersom uppmätta 
negativa temperaturer i verkligheten till viss del är utspridda över vinterhalvåret och inte alltid är på 
varandra följande är det sannolikt att det i praktiken är mer än 60 dagar som konstgräsplaner som följer 
denna marktemperatur är ospelbara. Vi ser samtidigt i figur 1 att årsmedelvärdena tycks stiga över totalt 
under mätperioden och att marken således i snitt blir varmare. Det är dock omöjligt att uttala sig om ifall 
detta skulle kunna vara en långsiktig trend. Istället kan det mycket väl vara så att temperaturerna till 
antal och belopp vid början av mätningarna inte var representativa och att den temperaturökning åren 
därpå snarare var ett återfall till mer normala värden. Med grund i sådana resonemang kan 60 dagar tjäle 
per år snarare betraktas som en överskattning. Kännedom om antal tjäldagar kan vara relevant vid val 
av plantyp och fyllmaterial vid anläggning i områden med liknande klimat. T.ex. kan det ligga till grund 
för beräkningar av kostnad per speltimme för planer med olika vattenhållande förmågor, olika grad av 
uppvärmning, och andra unika egenskaper som kommer påverka tjälbildning. Idealiskt vore dock i 
slutändan att insamla data från mätningar på de olika befintliga typerna av planer för att kunna dra exakta 
och riktiga slutsatser.  
 
 




