
      

1 
 

EXAMENSARBETE INOM TEKNIK, 
GRUNDNIVÅ, 15 HP 

STOCKHOLM, SVERIGE 2018 

Spridning av granulat 
från konstgräsplaner 

En materialflödesanalys i Huddinge 

kommun 

AGNES GEMVIK 

EMMA LINDER  

KTH 

SKOLAN FÖR ARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNAD 



      

2 
 

Sammanfattning 
Mikroplaster är ännu ett relativt outforskat område, dess risker för miljö och för människans 

hälsa är fortfarande till en del okänt. Det finns även relativt lite studier kring spridning av 

mikroplaster på land, därtill är nedbrytningstiden för plast väldigt lång i naturliga miljöer. 

Konstgräsplaner är en av de största källorna för spridning av mikroplaster i Sverige, och sker 

främst i form av granulat som sprids från konstgräsplanerna. I Huddinge kommun, som 

arbetet har undersökt, finns sju stycken 11-mannaplaner vilka har EPDM-granulat. 

 

Syftet med rapporten är att undersöka konstgräsplaner i Huddinge kommun och identifiera 

samt kartlägga spridning av granulat från dessa. Vad som har undersökts är typ av plast som 

används, vilken mängd som potentiellt sprids och hur plasten sprider sig. 

 

Metoden som har använts är en materialflödesanalys, där inflöde samt utflöde har 

identifierats samt kvantifierats. Modellens inre systemgräns utgörs av fotbollsplanen och den 

yttre gränsen består av planens direkt närliggande omgivning, vilket innefattar marken intill 

planen, omklädningsrum och klubbhus. Systemgränsen har tillämpats på samtliga sju planer. 

Som underlag för materialflödesanalysen har litteraturstudie och intervjuer genomförts. Tre 

fältstudier har genomförts, vilka var inventering av område, mätning av granulat i undanröjd 

snö samt spridning från aktivitet på plan. Utifrån dessa kunde en riskmatris sammanställas, 

vilken presenterar de potentiella riskerna för de enskilda planerna i olika avseenden. 

 

Utifrån riskmatrisen har det konstaterats Källbrinks IP har högst potentiell risk för spridning, 

och Stuvsta IP har lägst potentiell risk för spridning. Totalt för Huddinge kommun beräknas 

det årliga inflödet vara 3–4 ton granulat och utflödet vara 5,6–7,2 ton. De utflöden som var 

möjliga att kvantifiera var aktivitet på plan, snöröjning och spridning till omgivande miljö där 

snöröjning var det största enskilda utflöde med 2–3 ton årligen som sprids och ej kan 

återanvändas. 

 

Resultaten pekade på att det finns en skillnad i potentiell risk för spridning av granulat mellan 

de enskilda planerna. Rekommenderade åtgärder är främst att se över uppsamlingsplats för 

röjd snö och utvärdera risken för spridning till vatten ytterligare.  
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Förkortningar 
 

EPDM – Etylen Propylen Dien Monomer  

 

1. Inledning 
 

1.1 Introduktion 
 

1.1.1 Mikroplaster 

I Naturvårdsverkets undersökning (2017) har det fastslagits att den största källan till utsläpp 

av mikroplast i Sverige kommer från landbaserade källor, där det största utsläppet är på grund 

av slitage från fordonsdäck. Andra större källor till utsläpp är från konstgräsplaner, textiltvätt 

av syntetfiber samt från målning av byggnader. I arbetet fastställs det att mikroplaster finns i 

svenskt vatten, dock har det inte gått att fastslå en bestämd koncentration. (Naturvårdsverket, 

2017) 

 

I dagsläget finns ingen bestämd definition för mikroplaster, Europeiska kommissionen 

arbetar med att fastställa en ISO-standard för detta. Efter EU-kommissionens möte den 7 juni 

2017 var definitionen av mikroplaster följande: 

 

“1. Mikroplast består av människan tillverkad, vedertagen plast. 2. Mikroplaster inkluderar 

även biologiskt nedbrytbara plaster, biologiskt baserade analoga plaster, och biologiskt 

baserade alternativa plaster. 3. Mikroplaster är solida och ej vattenlösliga partiklar. 4. 

Mikroplaster har partikelstorlek under 5 mm och inkluderar även partiklar av nanometer 

storlek (nanopartiklar).” (EU-kommissionen, 2017). 

 

I definitionen av plaster konstateras dock att elastomerer ej ska klassificeras som 

konventionell plast. Vidare diskuteras att det råder osäkerhet huruvida vulkaniserat gummi, 

så som EPDM, uppfyller villkoren för att erkännas som mikroplast (EU-kommissionen, 

2017). Hos Naturvårdsverket har dock granulat så som EPDM, vilken är en elastomer, 

inkluderats i studier av spridning av mikroplaster (Naturvårdsverket, 2017). Då 

Naturvårdsverket rapport om mikroplaster från konstgräsplaner har använts som underlag i 

denna studie inkluderas elastomerer i arbetet. 

 

Mikroplaster indelas därtill som primär samt sekundär. Primär mikroplast avser de 

mikroplaster som tillverkats till en storlek mindre än 5 mm ursprungligen och kan 

klassificeras som mikroplast direkt efter tillverkning. Sekundär mikroplast avser de 

mikroplaster som uppstår till följd av nedbrytning av plast (GESAMP, 2015).  

 

Mikroplasters potentiella ekologiska risker och dess hälsorisk för människan är fortfarande 

ett relativt outforskat forskningsområde (GESAMP, 2015). Det pågår ett flertal 

forskningsprojekt kring mikroplaster både inom Sverige och på internationell nivå 

(Naturvårdsverket, 2017). Dock har det enligt tidigare undersökningar fastslagits att 

mikroplaster uppvisat en spridning på global nivå i världshaven. Det finns fortfarande 

osäkerheter gällande mikroplaster (GESAMP, 2015), kring förekomst i och spridning till 

miljön, vilket till stor del beror på att det saknas bestämmelser för provtagning. Plast har en 
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lång nedbrytningstid, i naturlig miljö kan det handla om århundraden, vilket innebär att 

ackumulering av mikroplaster kommer öka även om tillförsel av plastskräp skulle upphöra 

omedelbart. (Naturvårdsverket, 2017) 

 

Det finns en del möjliga risker som upptäckts gällande mikroplast (Naturvårdsverket, 2017).  

Mikroplaster kan innehålla skadliga ämnen och de kan även fungera som bärare av skadliga 

ämnen. Det kan vara ämnen som medvetet blivit tillsatta vid tillverkningen av plasten, eller 

ämnen som mikroplasten absorberat från omgivningen. (Lassen et al., 2015). Organismer av 

olika storlek riskerar att inta mikroplaster (Eerkes-Medrano et al., 2015;Naturvårdsverket, 

2017) och därmed utsättas för dessa skadliga ämnen (Lassen et al., 2015). Intag kan ske 

antingen genom direkt intag eller indirekt intag via sin föda (Eerkes-Medrano et al., 2015), 

studier har visat på intag av mikroplaster hos både fisk, fiskätande fåglar, marina däggdjur 

och hos ryggradslösa djur såsom exempelvis musslor, sjögurkor och plankton (GESAMP, 

2015;Naturvårdsverket, 2017). Hos marina organismer kan intag av mikroplast leda till svält, 

kvävning och inflammationer (Eerkes-Medrano et al., 2015;Naturvårdsverket, 2017) 

 

Mikroplaster kan innebära ett hot inte bara för marina organismer men även för människans 

hälsa (Sharma och Chatterjee, 2017). Enligt ett arbete av Sharma och Chatterjee (2017) kan 

mänskligt intag av mikroplaster orsaka kromosomförändringar vilket kan leda till infertilitet, 

fetma och cancer. 

 

 

1.1.2 Konstgräsplaner 

Konstgräsplaner har blivit allt mer populära på grund av deras beständighet mot slitage från 

sportutföranden och i motsats till riktigt gräs krävs ingen klippning eller trimning (Ruffino et 

al., 2013).  Förekomsten av planer i konstgräs blir allt vanligare då det är ekonomiskt 

fördelaktigt, kräver mindre tid gällande underhåll av planen och kan användas i större 

utsträckning än en gräsplan (SvFF, n.d). 

 

På fotbollsplaner som består av konstgräs läggs det ut fyllnadsmaterial, så kallat granulat, 

mellan stråna (Magnusson, 2015), och i dagens samhälle finns det ett flertal olika slags 

fyllnadsmaterial, vars sammansättning varierar (Magnusson, 2016). Gummigranulat används 

som chockabsorberande fyllnadsmaterial på konstgjorda sportytor (Magnusson, 2016), och 

bidrar till ett underlag som passar för utövandet av sport. Studier visar att fyllmaterial kan 

bidra till en negativ miljöpåverkan då granulatet kan utsöndra oönskade miljöskadliga ämnen 

(Magnusson, 2017).  

 

På grund av granulatets storlek kommer den ständiga aktiviteten på fotbollsplaner, från 

sportutövande och skötsel, leda till att granulatet får en stor spridning, bort från 

fotbollsplanerna (Naturvårdsverket, 2017). 

 

På 11-mannaplanerna i Huddinge utgörs fyllnadsmaterial enbart av grön EPDM (Pers kom 

Stefan Nilsson, 2018). Kartläggning av flöde, i samarbete med Huddinge kommun, 

genomfördes för att sammanställa hur granulatet från kommunens 11-mannaplaner av 

konstgräs sprids och i vilken mängd.  
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1.2 Syfte 

Rapportens huvudsakliga syfte är att i samarbete med Huddinge kommun undersöka 

konstgräsplaner och spridning av mikroplaster från dessa i form av granulat, vilket ger 

underlag åt kommunen för fortsatt arbete kommande år. Genom kartläggning av berörda 

områden identifierades plastflöden från fotbollsplanerna; typ av plast, vilken mängd samt hur 

plasten sprider sig. 

 

 

1.3 Mål 

Det mål som rapporten arbetat mot är följande: 

 

Identifiering och kartläggning av spridning och flöden av granulat från konstgräsplaner i 

Huddinge kommun. 
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2. Metod  
 

2.1 Materialbeskrivning: Fyllnadsmaterial på konstgräsplaner i Huddinge kommun 

 

2.1.1 Granulat 

Granulat är gummibitar som används som fyllnadsmaterial på konstgräsplanen, och har en 

stor inverkan på planens egenskaper (Unisport, n.d). Granulatet läggs i botten på konstgräset 

(Magnusson, 2015), och finns där för att stötta de konstgjorda grässtråna så de håller sig 

uppe. Det håller även underlaget mjukt och ger bra svikt för att springa på (Unisport, n.d). 

Eftersom stora mängder granulat försvinner från planen varje år (Naturvårdsverket, 2017: 

Unisport, n.d) är det viktigt att fylla på för att förhindra att underlaget på planen blir för hårt 

(Unisport, n.d). 

 

 

2.1.2 EPDM 

EPDM är ett vulkaniserat nytillverkat industrigummi (SvFF, n.d), vars bas är sampolymeren 

EPDM (Magnusson, 2015). Vulkanisering av gummi utförs genom att blanda in olika 

komponenter, vilket hjälper att fixera dess elasticitet (Magnusson, 2015). Rågummit 

genomgår processer där dess plastiska massa övergår till ett material som är elastiskt och 

formstabilt, med hög dragfasthet (Nationalencyklopedin, n.d). EPDM har hög tålighet mot 

UV-ljus samt värme (Magnusson et al., 2017). En 11-mannaplan som läggs med EPDM kan 

komma att bestå av cirka 61 ton granulat (Magnusson, 2015). 

 

 

2.2 Områdesbeskrivning 

Inledningsvis genomfördes en översiktlig områdesbeskrivning av Huddinge kommun och 

fotbollsaktivitet i kommunen. Vidare identifierades de planer som skulle undersökas, varpå 

en kartläggning av deras närområden genomfördes vilken inkluderade avstånd till vattendrag, 

närliggande vattenledningar och invånarantal. 

 

Huddinge kommun är belägen söder om Stockholm, år 2016 hade kommunen 107 538 

invånare och kommunen är näst störst i Stockholms län efter Stockholm stad (Huddinge 

kommun, 2017).  

 

I Huddinge kommun finns 18 507 personer i åldrarna 7–20 år som är aktiva i 

idrottsföreningar, av dessa är 4 484 personer med i en av Huddinges 18 fotbollsföreningar. 

Utöver dessa finns dessutom 17 seniorlag i seriespel inom fotboll, där varje lag består av 15–

25 personer (Pers kom Huddinge kommun, fritid, 2018). Totalt ger detta 4739–4909 aktiva 

fotbollsspelare i Huddinge kommun. Även allmänheten har tillgång till kommunens 

fotbollsplaner under vissa tider (Huddinge kommun, 2018). 

Huddinge kommun har 18 stycken fotbollsplaner, vilka i dagsläget är fördelade enligt tabell 1 

nedan. 

 
Tabell 1: Fördelning av fotbollsplaner i Huddinge kommun 

Antal [st] Typ av plan Storlek 
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7 Konstgräs 11-mannaplan 

1 Gräs 11-mannaplan 

6 Konstgräs 7-mannaplan 

4 Konstgräs 5-mannaplan 

 

De konstgräsplaner som kandidatarbetet berör är kommunens sju 11-mannaplaner. Dessa 

utgörs av: 

 

Källbrinks IP 

Nytorps Mosse IP 

Segeltorps IP        

Stuvsta IP                 

Sörskogens IP       

Visättra IP 

Vårbyparkens IP 

 

Av de konstgräsplaner som finns i Huddinge kommun är det enbart 11-mannaplanerna som 

använder granulat, de mindre planerna använder istället fin sand som fyllnadsmaterial. På 

samtliga 11-manna planer är det grön EPDM gummi som används som fyllnadsmaterial och 

det har alltid varit EPDM som använts på planerna (Pers kom Stefan Nilsson, 2018). Enligt 

Stefan Nilsson, i egenskap av anläggningsansvarig för Huddinge Kommuns 

idrottsanläggningar, sker underhållet av konstgräsplanerna i Huddinge på sådant sätt att 

svinnet av granulat ska minimeras. Av denna anledning är det max 3–4 ton granulat per år 

som tillförs totalt för samtliga 7 planer. Den totala mängd granulat som tillförs vid 

anläggning av en 11-mannaplan i Huddinge är 60–80 ton (Pers kom Stefan Nilsson, 2018). 

Konstgräsplanerna är alla uppbyggda på samma sätt vilken nedifrån och upp består av; 

Stengrund, sand, gummipad, gräsmatta, sand, granulat. Maxåldern på en konstgräsplan i 

Huddinge kommun är 10 år, därefter så skakas granulaten av mattan vilken beskärs till 

mindre delar och blir till 5- och 7-mannaplaner (Pers kom Stefan Nilsson, 2018). Åldern på 

planerna år 2018 presenteras i tabell 2 nedan.  

 
Tabell 2: Ålder på konstgräsplaner år 2018 

Anläggning Ålder [år] 

Källbrinks IP 5 

Nytorps Mosse IP 4 

Segeltorps IP 9 

Stuvsta IP 1 

Sörskogens IP 4 

Visättra IP 5 

https://maps.google.com/?q=Djup%C3%A5sv%C3%A4gen+10&entry=gmail&source=g
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Vårbyparkens IP 9 

(Pers kom Stefan Nilsson, 2018) 

 

Planernas storlek presenteras i tabell 3 nedan. 

 
Tabell 3: Storlek på planerna 

Anläggning Storlek [m] 

Källbrinks IP 105x65 

Nytorps Mosse IP 105x65 

Segeltorps IP 105x65 

Stuvsta IP 105x65 

Sörskogens IP 100x60 

Visättra IP 105x65 

Vårbyparkens IP 100x60 

(Pers kom Stefan Nilsson, 2018) 

 

Total ytarea uppgår till 46 125 m2. 

 

Vad det gäller snöröjning på dessa planer sker det med avsikt att minimera svinn av granulat. 

I den utsträckning det är möjligt så lagras snön på anläggningen, så när den tinar kan 

granulaten samlas upp igen och återanvändas (Pers kom Stefan Nilsson, 2018). 

 

I Huddinge finns förutom de sju 11-mannaplanerna i konstgräs även en gräsplan. Den planen 

kräver 20 timmar underhåll per vecka, och speltiden som erhålls är 8–12 timmar per vecka. 

Det är således endast två lag som spelar på planen, jämfört med konstgräs vilken kan spelas 

på i stort sett utan begränsning (Pers kom Stefan Nilsson, 2018). 

 

Kartläggning av konstgräsplanernas närområden inleddes med att bestämma avstånd till 

närliggande vattendrag. Avståndet mättes från centrumet på konstgräsplanerna till närmaste 

vattendrag. Avståndet uppskattades genom att mäta fågelvägen med Google maps. Avstånd 

till vattendrag presenteras i tabell 4 nedan. 

 
Tabell 4: Avstånd till närmaste vattendrag 

Anläggning Avstånd till närmaste vattendrag [m]  

Källbrinks IP 1500 samt 2000 

Nytorps Mosse IP 1000 samt 1250 

Segeltorps IP 1500 samt 1600 

Stuvsta IP 1100  
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Sörskogens IP 340 

Visättra IP 800   

Vårbyparkens IP 720 

 

Vid undersökning av vattenledningar kontaktades Stockholm vatten och avfall (SVOA). 

Kommentarer ur SVOA:s register för vattenledningar kring konstgräsplanerna presenteras i 

tabell 5 nedan. 

 
Tabell 5: Vattenledningar i SVOA:s register 

Anläggning Kommentar från SVOA 

Källbrinks IP Finns inga anslutningar till SVOA:s nät. 

Nytorps Mosse IP Finns inga anslutningar till SVOA:s nät. 

Segeltorps IP Finns inga anslutningar till SVOA:s nät. En 

spillvattenledning passerar genom en av 

fotbollsplanerna men det finns inga 

anslutningspunkter i SVOA:s register. Finns 

ett dike i den sydvästra änden av fastigheten.  

Stuvsta IP Dagvattenledningar passerar fastigheten 

men finns inga anslutningar till SVOA:s nät 

i deras register. 

 

Sörskogens IP Finns inga anslutningar till SVOA:s nät. 

Finns dock brunnar nordost om 

konstgräsplanen på vändplanen. 

Visättra IP Finns inga anslutningar till SVOA:s nät. 

Finns eventuellt dräneringsledningar 

anslutna till ett dike vilket i SVOA:s register 

benämns Nedre Glömstadiket.  

Vårbyparkens IP Finns inga anslutningar till SVOA:s nät. 

Finns dock några brunnar i lekparken till 

väster om planen. 

(Pers kom Johan Gustavsson, 2018) 

 

Då SVOA generellt saknar ledningsunderlag för fastighetsmark (Pers kom Johan Gustavsson, 

2018) utfördes en vidare utredning av vattenledningar kring planerna för att bekräfta den 

information SVOA bidrog med. Vid kontakt med anläggningsansvarig för Huddinges 

idrottsplatser framkom att det finns en dagvattenbrunn vid Källbrinks IP i anslutning till 11-

mannaplanen i konstgräs, vilken saknar granulatfilter (Pers kom Stefan Nilsson, 2018). Dock 

fanns ingen information om huruvida dagvattenbrunnen är kopplad till vidare ledningar. 
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Vid undersökning av invånarantal i närområden kontaktades Huddinge kommuns statistiker 

vilka uppskattade invånarantal inom 1 km radie från konstgräsplanerna inom Huddinge 

kommun. Invånarantalet presenteras i tabell 6 nedan.  

 
Tabell 6: Invånarantal i närområde 

Anläggning Invånarantal [antal personer] 

Källbrinks IP 2 000 

Nytorps Mosse IP 10 400 

Segeltorps IP 1 530 

Stuvsta IP 4 700* 

Sörskogens IP 3 100 

Visättra IP 5 400 

Vårbyparkens IP 8 000* 

 

*Invånarantalet är högre än angivet då det finns fler hushåll som tillhör Stockholm stad.  

(Pers kom Sandra Dovärn, 2018) 

 

 

2.3 Intervjuer 

Intervjuer genomfördes vid flera tillfällen för att erhålla underlag för in- och utflöden till 

materialflödesanalysen. Samtliga intervjuer genomfördes via mail, med undantag för de med 

Stefan Nilsson vilka genomfördes via telefon.  

 

Viveca Pernby: 

Kontaktperson för kandidatarbetet i egenskap av miljöinspektör på Huddinge kommun. 

Kontinuerlig kontakt under arbetets gång främst i syfte att ge vidare rekommendationer och 

kontaktuppgifter till diverse tjänstemän vilka hade information och kunskap inom de olika 

områden som skulle utredas. Kontakt kontinuerligt via mail mellan 2018-03-09 - 2018-05-14. 

 

Johan Gustafsson:  

Utredningsingenjör på Stockholms vatten och avfall. Kontaktades angående kartläggning av 

dagvattenbrunnar och vattenledningssystem i närheten av konstgräsplanerna vilket gav 

underlag för riskbedömning för spridning av granulat via vatten. Kontakt via mail 2018-04-

16. 

 

Stefan Nilsson: 

Anläggningsansvarig för idrottsanläggningar i Huddinge kommun. Kontaktades för 

information om vilket granulat som användes och i vilken mängd samt frågor kring underhåll 

av konstgräsplanerna, uppbyggnad, dränering, snöröjning och bekräftande av kartläggning av 
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dagvattenbrunnar. Intervju genomfördes via telefon 2018-04-18, 2018-05-02 samt 2018-05-

15.  

 

Sandra Dovärn: 

Statistiker i Huddinge kommun. Kontaktades angående beräkning av invånarantal inom 1 km 

avstånd från varje konstgräsplan. Kontakt via mail mellan 2018-04-11 - 2018-05-04. 

 

Fritidsbokningen: 

En del av kultur- och fritidsförvaltningen på Huddinge kommun. Kontaktades angående 

information kring aktiva fotbollsspelare samt fotbollsföreningar i Huddinge kommun. 

Kontakt via mail 2018-04-16 - 2018-04-19. 

 

 

2.4 Materialflödesanalys 
 

 
Figur 1: Visuell modell av flödesanalys 

 

 

Materialflödesanalysen påbörjades med att identifiera vilka potentiella in- och utflöden som 

finns för konstgräsplaner, därefter kvantifierades mängden av granulat för varje flöde. Flera 

metoder tillämpades, en kort litteraturstudie genomfördes tillsammans med egna 

undersökningar, såsom fältstudier och mätningar, samt intervjuer.  

 

För materialflödesanalysen bestämdes systemgränser för de enskilda planerna. Inre 

systemgräns utgörs av fotbollsplanen. Den yttre systemgränsen utgörs av dess direkt 

närliggande omgivning, vilket innefattar marken intill planen samt omklädningsrum och 

klubbhus. Dessa systemgränser tillämpades sedan på de sju konstgräsplanerna. De flöden 
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som har undersökts är inflöde i form av årlig påfyllning av granulat och utflöden i form av 

aktivitet på plan, borstning, dränering, regn och snöröjning. Även spridning utanför 

systemgränsen till spillvatten samt omkringliggande natur har undersökts. 

 

Vid bestämning samt uppskattning av parametrar som är relevanta för spridning har studien 

av Wallberg (et al., 2016) för Naturvårdsverket samt examensarbete av Fredrick Regnell 

(2017) använts som underlag. I Wallbergs (et al., 2016) studie analyserades Älvsjö IP:s fyra 

konstgräsplaner, en 11-mannaplan och tre 7-mannaplaner, där totalt 1300 personer spelar. 

Från de uppskattade värdena från den studien har variablerna per kvadratmeter beräknats för 

att kunna tillämpa dessa på de sju konstgräsplanerna i Huddinge kommun. Då tre av fyra 

konstgräsplaner på Älvsjö IP har EPDM anses de variablerna vara tillämpbara även för de i 

Huddinge.  

 

Konstgräsplanerna i Älvsjö har följande ytarea: 

 

11-mannaplan: 105x68 m = 7140 m2 (Fogis, n.d(a)) 

7-mannaplan: 60x40 = 2400 m2 (Fogis, n.d(b)) 
 

Den totala ytarean är således 14 340 m2, vilket ger att 11-mannaplanen motsvarar 49,79% av 

spridningen.  

 

Vid beräkning av antal spelare uppskattades speltid på plan för vardagar samt helg genom att 

undersöka de olika hemmalagens spelscheman för respektive konstgräsplan. Ur deras 

kalendrar uppskattades det att för vardagar används planen mellan 17–22, lördagar 09–18 och 

söndagar mellan 09–20. På vardagar uppskattas det att de första två träningspassen är 1h och 

två lag har träning samtidigt. Resterande tillfällen uppskattas ske av ett lag i taget under 1,5h, 

bortsett från vid match då det är två lag. Varje lag uppskattas vara ca 20 personer. Vidare 

används det antagandet att utomhusträning sker 40 veckor per år (Wallberg et al., 2016). 

Detta ger sammanfattningsvis följande antaganden: 

 

● På vardagar sker 5 pass, varav två lag tränar samtidigt de första två passen.  

● På lördagar sker 6 pass 

● På söndagar sker 7 pass 

● På helgen uppskattas 75% av passen vara matcher 

● Varje lag uppskattas till 20 personer  

● Utomhusplanerna används 40 veckor/år 

 

Totalt sett ger detta ca 600 spelare per vecka per plan, vilket med sju planer ger ca 4200 

spelare per vecka. Med utomhusaktiviteter 40 veckor per år ger detta att ca 168 000 spelare 

använder planen per år. 

 

 
2.4.1 Inflöde 

Inflöde till varje enskild plan består av påfyllnad av grönt EPDM-granulat. Total påfyllnad 

för fem av planerna är 2–3 ton varje år, vilket fördelas utan förbestämda cykler och enbart 

efter behov. Varje enskild plan fylls däremot ej på årligen (Pers kom Stefan Nilsson, 2018). 
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Stefan Nilsson är enbart ansvarig för fem av sju 11-mannaplaner i Huddinge, dock är han i 

kontakt med de som fyller på granulat på de andra två planerna och menar på att påfyllnad 

ska ske på likvärdigt sätt. Dock saknas specifika data för detta. Ett uppskattande för de 

resterande två planerna gjordes utifrån hur påfyllnad ser ut för de övriga fem planerna. Det 

antogs vara procentuellt lika mycket påfyllnad för dessa två planer som för de fem andra 

planerna. Med detta antagande uppgick det totala inflödet till tre till fyra ton granulat per år. 

 

 

2.4.2 Aktivitet på plan 

Spridning till följd av aktivitet på plan beror på att granulat fastnar på spelarnas skor och 

kläder och dras med utanför planen. I studien av Wallberg (et al., 2016) har denna mängd 

antagits som 10 g granulat per spelare per tillfälle, varav 50% antagits gå ut i avlopp och 50% 

kasseras. Utöver detta sopas uppskattningsvis 1 liter granulat blandat med grus upp per vecka 

från omklädningsrum vilken kasseras, vilket per spelare ger 0,77 ml granulat per vecka. 

Wallberg (et al., 2016) har uppskattat vikten för en liter granulat som 1,2 kg. Detta motsvarar 

0,923 g per person per vecka. Detta ger att för en spelare vid ett aktivitetstillfälle kasseras 

0,26 ml eller 0,31 g granulat som ansamlats i omklädningsrummen. Denna variabel ökar 

under regniga perioder (Wallberg et al., 2016). Sammanfattningsvis ger detta per spelare per 

tillfälle: 

 

5 g granulat i avlopp i spelarens hem. 

5 g granulat kasseras i spelarens hem. 

0,31 g granulat kasseras från omklädningsrum. 

 

Med tidigare antagande om 4200 spelare per vecka och 168 000 spelare per år ger detta 

årligen; 

 

0,84 ton granulat i avlopp i spelarnas hem. 

0,84 ton granulat kasseras i spelarnas hem. 

0,052 ton granulat kasseras från omklädningsrum. 

 

Fördelningen av spridningen av granulat till spelarnas hem är utanför den yttre 

systemgränsen, däremot är det av intresse att se hur mycket som sprids till vatten varpå detta 

har kvantifierats.  

 

 

2.4.3 Spridning till spillvatten 

Spillvattnet som granulatet sprids till är utanför den yttre systemgränsen, dock anses det som 

nämnt ovan att vara av intresse att kvantifiera. Från aktivitet på plan sprids granulat vidare till 

spillvatten, som nämnt i avsnitt 2.3.1 Aktivitet på plan så uppskattas 0,84 ton granulat per år 

spridas via spelarnas hem genom spillvatten, detta då träningskläder tvättas (Wallberg et al., 

2016).  

 

Det sker även spridning från omklädningsrummen till spillvatten. I undersökningen av 

Wallberg (et al., 2016) antogs denna till en hundradels liter per vecka och sprids genom 

avlopp från duschar och genom lokalunderhåll. Detta motsvarar således 0,40 liter per år totalt 
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för 1300 spelare. Antalet spelare på 11-mannaplanerna i Huddinge har antagits till 4200 per 

vecka, med antagandet om tre tillfällen per vecka ger det enskilda 1400 individer. Med 

ovanstående förhållande generas 0,43 liter per år som sprids till spillvatten via 

omklädningsrummens avlopp, vilket med antagandet att en liter väger 1,2 kg ger detta således 

0,52 kg per år. Idag saknas granulatfilter i omklädningsrummens duschbrunnar i  Huddinge 

kommun (Pers kom Stefan Nilsson, 2018) varpå det kan antas att den granulat som 

ackumuleras i duscharna faktiskt sprids till spillvattnet.  

 

 

2.4.4 Borstning 

Borstning sker en gång i veckan på samtliga 11-mannaplaner i Huddinge och sker i syfte att 

städa bort skräp från planen (Pers kom Stefan Nilsson, 2018) och för att få en jämn 

fördelning av granulatet och bibehålla dess funktionella egenskaper (SvFF, n.d.). Vid 

borstning vid planens kanter finns det risk för att granulatet sprids utanför konstgräsplanen 

(Regnell, 2017) , dock är det endast en liten mängd som faktiskt hamnar utanför planen vid 

underhåll vilket då borstas tillbaka in på planen igen för de planer som har en asfalterad kant 

runt om (Pers kom Stefan Nilsson, 2018).  

 

 

2.4.5 Dränering 

Dränering för samtliga 11-mannaplaner består av ett slutet dräneringssystem beläget under 

plan (Pers kom Stefan Nilsson, 2018). Spridning via dränering sker då regn infiltreras genom 

planen.  

 

I examensarbetet av Fredrik Regnell (2017) undersöktes spridning av granulat till 

dräneringsbrunnar. I de planer vars dräneringsbrunnar undersöktes var det en, Rågsveds BP, 

som använder EPDM som granulat. Provtagningen resulterade i att mängd fast material, där 

mikroplaster kan ingå, som ackumuleras i dräneringsbrunnen uppskattats till 0,054 kg per 

kvadratmeter fotbollsplan per år (Regnell, 2017). För Huddinge kommun med en total ytarea 

på 46 125m2 för de sju konstgräsplanerna ger detta att 2490 kg fast material per år ansamlas i 

dräneringsbrunnar.  Den maximala mängden som kan infiltreras genom en 11-mannaplan 

med måtten 105x65 m anges vara 0,003 kg granulat per år, varpå det förklaras att spridning 

till dräneringsbrunnar sker genom till exempel ytavrinning. Den konstgräsplan som 

infiltration mättes på använder dock SBR-granulat (Regnell, 2017). I studien av Magnusson 

(2017) har mängd granulat vid infiltration uppskattats till maximalt 0,7 kg per år, men även 

här gäller det SBR-granulat. Då det saknas information om hur mycket EPDM som maximalt 

kan infiltreras per år, och det antas kunna finnas en skillnad i infiltrering beroende på 

underlag och valt material vid uppbyggnad, så kan ej mängd granulat som sprids via 

infiltrering fastställas. 

 

 

 2.4.6 Regn 

Vid regn finns, utöver spridningen via dräneringen, risk för ytavrinning till omkringliggande 

miljö samt spridning av granulat till dagvattenbrunnar (Regnell, 2017). För de planer som har 

en asfaltskant runt om kan det granulat som ackumuleras där borstas tillbaka in på planen. 

För det granulat som hamnar i omkringliggande miljö i form av grus, skog eller annan 
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växtlighet finns svårigheter med att återanvända granulaten då den förorenas. Det granulat 

som hamnar runt omkring planen som inte kan borstas in igen slamsugs och kasseras (Pers 

kom Stefan Nilsson, 2018).  

För ytavrinning till dagvattenbrunnar är det av intresse att undersöka om dagvattenbrunnen är 

kopplad till ytterligare vattensystem och spridning av granulat sker vidare utanför 

systemgränsen.  

 

 

2.4.7 Snöröjning 

Konstgräsplaner som används under vintern snöröjs så planen förblir spelbar. Detta kan göras 

med exempelvis traktor med skopa eller plogblad (SvFF, n.d.). Då snön röjs undan följer en 

del granulat med i snön, vilken vanligtvis samlas i en snöhög. Då snöhögen tinar återstår det 

granulat som har ackumulerats under vintersäsongen och kvar är en hög av granulat.  

 

Beroende på placeringen och underlaget av den snön som har undanröjts kommer mängden 

granulat som kan återanvändas variera. Om snön placeras på ett grusunderlag kommer 

mindre granulat kunna återföras in på plan jämfört med snö som placeras på asfalt intill 

planen.  

 

I tidigare studie av Wallberg (et al., 2016)  har mängden granulat som försvinner vid 

snöröjning uppskattats till 20–30 liter per plogning, totalt för de fyra planer som undersöktes i 

Älvsjö uppskattades den årliga mängden snöröjd granulat uppgå till 1–1,5 ton varav 0,3–0,5 

ton återanvändes (Wallberg et al., 2016). Procentuellt sett i avseende till ytarean för de fyra 

planerna ger detta att för Älvsjös 11-mannaplan, vilken motsvarar 49,79 % av den totala 

ytarean, således får 0,50–0,75 ton granulat bortplogad per år, varav 0,17–0,25 ton 

återanvänds.  

 

För de sex 11-mannaplanerna i Huddinge kommun som har snöröjning ger detta en total 

uppskattad mängd snöröjd granulat på 3–4,5 ton varav 1–1,5 ton återanvänds per år. 

 

Givetvis varierar den mängd granulat som sprids från planen med hur ofta det snöar under 

vinterperioden, då mer frekvent snöröjning genererar mer granulat som plogas bort. I 

uppskattningen ovan är det de antaganden som gjorts i studien av Wallberg (et al., 2016) som 

har tillämpats. Dessa antaganden var att plogning sker 10 gånger per år och att en tredjedel av 

granulatet som röjs undan återanvänds (Wallberg et al., 2016). Då studien genomfördes i 

Älvsjö vilket är beläget i Stockholms kommun som angränsar till Huddinge kommun anses 

de kunna tillämpas då de geografiska väderförhållanden vilka kan påverka spridning av 

granulaten är likvärdiga för de två kommunerna.  

 

 

2.4.8 Spridning till omkringliggande natur 

Från borstning, regn och snöröjning så sker spridning till omkringliggande natur. Hur mycket 

som faktiskt sprids via dessa vägar är svårt att kvantifiera. I studien av Wallberg (et al., 2016) 

så antogs att från den totala mängden granulat som fylls på årligen så försvinner ca 1,55 ton 

från aktivitet på plan och 1–1,5 från plogning varav 0,3–0,5 ton återanvänds. Detta ger att 

2,25–2,55 ton granulat försvinner årligen från de 6–10 ton granulat som fylls varje år  
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(Wallberg et al., 2016). Mellanskillnaden har i deras studie antagits spridas till naturen, vilket 

vidare har uppskattats till att 2–4 ton sprids till dagvatten och 1–3 ton sprids till omgivande 

natur (Wallberg et al., 2016). Med antagandet att spridningen är procentuell mellan planerna 

ger detta att spridningen från 11-mannaplanen, vilken motsvarar 49,79%, är 1–2 ton till 

dagvatten och 0,5–1,5 ton till omgivande natur.  

 

I en studie av Lassen (et al., 2015) uppskattades däremot spridning till omkringliggande 

miljöer vara hälften av det granulat som fylls på.  

 

 

2.5 Fältstudier 

 

 

2.5.1 Fältstudie 1: Inventering av planer 

Inventering av samtliga 11-mannaplanerna i Huddinge kommun skedde lördag den 24 mars 

2018. Planerna samt kringliggande område observerades och information från platserna 

noterades.  

 

 

2.5.2 Fältstudie 2: Provtagning av snö från snöröjning 

Samtliga prover erhölls lördag den 24 Mars 2018. Snö samlades in i glasburkar och smältes, 

därpå användes en sil för att separera granulaten från vätskan. Vätskan för varje prov 

samlades upp i en ny behållare och vägning utfördes fem gånger. Därefter togs ett 

medelvärde fram, som på grund av vågens noggrannhet bestämdes till närmaste heltal. Då 

granulaten torkat beräknades antalet granulat från varje prov tre gånger och ett medelvärde 

bestämdes. Under fältstudien genomfördes även en inventering av området för att erhålla ett 

underlag för spridningsrisk. Samtliga idrottsplaner är till viss del omgivna av anlagt underlag, 

oftast i form av en asfalterad kant längs med långsidorna, och utanför denna finns stängsel 

som omger idrottsplanen. I nedanstående beskrivningar är det detta stängsel som det hänvisas 

till.   

 

Källbrinks IP: 

Från Källbrinks IP konstgräsplan samlas röjd snö utanför stängslet på naturunderlag. Provet 

från Källbrinks IP togs från en av de snöhögar som samlats. Volymen hos provet som erhölls 

motsvarade cirka 338 ml vatten. 

 

Nytorps Mosse IP: 

Prov från Nytorps Mosse IP erhölls utanför plan, från snöhögarna som vid snöröjning samlats 

utanför stängslet på anlagt underlag. Volymen hos provet som insamlades motsvarade 301 ml 

vatten. 

 

Segeltorps IP: 

Prov från Segeltorps IP erhölls utanför stängslet, från en av kringliggande högar med röjd snö 

som samlats på anlagt underlag. Provet med insamlad snö motsvarade cirka 304 ml vatten. 

 

Stuvsta IP: 

Prov från Stuvsta IP erhölls från snöhögar innanför stängslet, med en motsvarande 
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vattenmängd på cirka 493 ml. Planen har ej snöröjning, provet insamlades därför av den snö 

som låg på planen. 

 

Sörskogens IP: 

Prov från Sörskogens IP erhölls från den mängd snö som befann sig på planens utkant, då 

inga uppenbara snöhögar från snöröjning kunde upptäckas. Dock var det tydligt att marken 

var snöröjd Detta prov motsvarade 362 ml vatten.  

 

Visättra IP: 

Prov från Visättra IP erhölls från snön som befann sig innanför stängslet, vilket till viss del 

samlats på anlagt underlag och även på planen. Provet innehöll snö som motsvarade 348 ml 

vatten.  

 

Vårbyparkens IP: 

Prov från Vårbyparkens IP erhölls från de stora högarna med snö som omgav fotbollsplan, 

vilka uppkommit  innanför stängslet efter snöröjning och samlats på anlagt underlag. Snön 

som insamlades i provet innehöll en vattenmängd på cirka 305 ml. 

 

För att få en uppskattning om den totala mängd granulat som försvinner vid samtliga 

snöröjningar, beräknades en teoretisk total snövolym för varje plan, och jämfördes med 

erhållet prov.  

Enligt SMHI:s data över snödjup i Stockholm  (SMHI, n.d) är ett rimligt antagande att 

snöröjning sker en gång per vecka, och vintersäsongen antas pågå i tio veckor (Wallberg et 

al., 2016). Eftersom proven togs efter vinterns samtliga snöröjningar var utförda och början 

av våren antas att granulatmängden i varje prov ha tio gånger högre koncentration än vad som 

förväntas för prov efter en snöröjning.  Vid beräkning antas därför att varje snöröjning 

innehåller en tiondels granulat per snövolym jämfört med den erhållen från provet. 

 

Det antas att 1 cm snö täcker hela planen vid varje utförd snöröjning, då det endast är snön 

närmast plan som kommer innehålla granulat vid röjning, och att granulatet mängdmässigt är 

lika fördelat i snöhögen som på plan. Beräkningarna gjordes utifrån SMHI:s beskrivning där 

1 cm snö, med densitet 200 kg/m3, motsvarar 2 liter vatten per kvadratmeter (SMHI, 2016).  

 

Detta gav en uppskattning om hur många granulatkorn som, med grova antagande, försvinner 

i snöröjning av respektive plan. Det ska dock observeras att detta är en grov uppskattning på 

grund av felmarginaler vid mätning. Då proven ej togs vid nysnö erhölls en högre mängd 

granulat per volymenhet än vad som faktiskt fås vid snöröjning. 

 

Enligt Fredrick Regnells arbete (2017) har ett granulatkorn med storlek 3x3x3 mm en 

maximal massa på 0,04 gram. Detta är jämförbart med granulatet från de flesta av Huddinges 

planer, därför användes detta för att beräkna en total vikt för snöröjning från varje plan. 

Däremot för Nytorps Mosse IP, vars granulat var betydligt mindre, antas granulatet väga en 

tredjedel av detta, alltså 0,013 gram. Detta då storleken uppskattas vara en tredjedel av 

granulaten från de andra planerna.  
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2.5.3 Fältstudie 3: Mätning av granulat efter aktivitet på plan 

På grund av varierande resultat i snöproverna bestämdes att ytterligare ett fältprov skulle 

genomföras, i vilket spridning från aktivitet på plan skulle uppskattas. Från resultaten på 

fältprov 2 bestämdes det att tre av planerna skulle undersökas för fältprov 3; Källbrinks IP, 

Nytorps Mosse IP samt Stuvsta IP. Samtliga prov genomfördes med samma metod, efter en 

genomförd match eller träning fotograferades undersidan av tre spelares skor. Bilderna togs 

direkt efter match eller träning var avslutad, innan spelarna hade gått av planen. Vid match 

valdes tre spelare som hade spenderat mest tid på planen. Vid uppskattning av antal granulat 

var det endast de granulat som var på sulan som räknades för att erhålla konsekvent 

genomförande. Detta gav en uppskattning om skillnad i spridning mellan planerna. 

 

Källbrinks IP: 

Fältprov genomfördes fredag 2018-04-27 18:30 efter herrlagets träning. Det hade regnat lite 

tidigare på eftermiddagen så planen var lätt fuktig, men inte blöt.  

 

Nytorps Mosse IP: 

Fältprov genomfördes torsdag 2018-05-10 11:15 efter P03 hade spelat match. Det var soligt 

och hade ej varit någon nederbörd föregående dygn och planen var således torr.  

 

Stuvsta IP: 

Fältprov genomfördes söndag 2018-04-29 16:30 efter F03 hade spelat match. Det hade varit 

mulet men ingen nederbörd så planen var torr.  

 

 

2.6 Riskanalys 

En riskanalys har genomförts för att sammanställa ovan nämnda flöden vilka varierar mellan 

planerna. De utflöden som ej har tagits med är således inflöde, aktivitet på plan, spillvatten 

och dränering då det ej kan identifieras skillnader mellan planerna för dessa. De flöden som 

har tagits med i riskanalysen är således spridning från borstning, regn och via snöröjning. 

Regn har delats upp i två kategorier, dels spridning till dagvatten och dels spridning till 

omgivande natur genom ytavrinning. Även snöröjning har delats upp i två kategorier, 

placering av undanröjd snö samt koncentration av granulat i snörprover. För varje kategori 

har en riskbedömning gjorts för varje plan, där risken för spridning av granulat bedöms vara 

väldigt låg, låg, medel eller hög. För de kategorier där risken anses vara obefintlig eller 

irrelevant så anges detta med ett streck. Riskbedömningen genomförs genom att analysera 

resultat för flödena, och presenteras under slutresultat i en riskmatris. Nedan beskrivs 

kriterierna för riskbedömningen av de olika kategorierna.  

 

Borstning: Riskbedömningen baseras på huruvida det finns möjlighet att återanvända den 

granulat som sprids utanför planen vid borstning. Detta påverkas av om det finns anlagt 

underlag runt om planen. För de planer som har anlagd kant runt om hela planen anses risk 

för spridning vara väldigt låg. För de planer som har anlagd kant längs planens långsidor 

anses risken vara låg. För de planer som har anlagd kant längs planens kortsidor anses risken 

vara medel. För planer utan någon anlagd kant anses risken vara hög. 
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Regn - dagvatten: Riskbedömning baseras på huruvida det finns dagvattenbrunnar i närheten 

av konstgräsplanen. För de planer som ej har någon dagvattenbrunn i närområdet anses risken 

vara i stort sett obefintlig. För de planer som har dagvattenbrunnar i närområdet men inte i 

direkt anslutning till planen anses risken vara låg till medel, denna osäkerhet beror på att 

risken är beroende av avstånd, lutning och huruvida dagvattenbrunnen är kopplad till vidare 

ledningar. För de planer som har dagvattenbrunnar i direkt anslutning till planen anses risken 

vara hög.  

 

Regn - natur: Riskbedömning baseras främst på omkringliggande miljö men även till viss del 

om planen har en anlagd omkringliggande kant. För omkringliggande miljö är det både 

avstånd till samt storlek på naturområde som avgör risken, och dessa anses vara likvärdiga i 

bedömning av risk. Risken minskar då storlek på naturområde minskar och avstånd ökar. 

Risken ökar då naturområde ökar och avstånd minskar.  För de planer som ej har några 

närliggande naturområden anses risken vara irrelevant. Risken för spridning baserad på 

omkringliggande miljö utgår ifrån att det finns anlagd kan runt hela planen eller längs med 

långsidorna. För de planer som saknar anlagd kant eller har anlagd kant längs kortsidor 

bedöms risken för spridning baserad på omkringliggande miljö öka med ett halvt steg.  

 

Snöröjning - underlag: Riskbedömning baseras på placering av undanröjd snö i avseende på 

underlag samt avstånd till planen. För de planer som ej har snöröjning anses risken vara 

irrelevant. För de planer vars snö placeras i direkt anslutning till planen och innanför 

omgivande stängsel, så anses risken vara väldigt låg. För de planer vars snö placeras precis i 

direkt anslutning till planen men utanför omgivande stängsel anses risken vara låg. För de 

planer vars snö placeras i närområdet anses risken vara medel. För de planer som för bort röjd 

snö utan återanvändning av granulat anses risken vara hög. Risken för spridning baserat på 

placering med avseende på avstånd till planen utgår ifrån att underlaget är anlagt. Om 

underlaget ej är anlagt bedöms risken öka med ett steg.  

 

Koncentration av granulat i snöprov: Risk för spridning baserat på erhållna snöprov bedöms 

utifrån koncentration i varje prov. Erhållet prov som innehåller högst koncentration granulat 

bedöms som hög, prov med lägst koncentration bedöms som väldigt låg och resterande prov 

bedöms varierande mellan låg till hög beroende på hur hög koncentration de innehåller. 
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3. Resultat  
 

3.1 Materialflödesanalys 
 

 

3.1.1 Inflöde 

Det totala inflödet av granulat har uppskattats till 3–4 ton per år för samtliga 7 planer. 

 

 
3.1.2 Utflöde från aktivitet på plan 

 

Beräkningar har utförts i enlighet med studien av Wallberg (et al., 2016). 

 

För att erhålla den totala vikt granulat som sprids i spelarnas avlopp respektive hem 

multiplicerades granulatvikt per spelare med totalt antal spelare som spelar på kommunens 

planer under ett år enligt 

 

5
𝑔

𝑠𝑝𝑒𝑙𝑎𝑟𝑒
∗ 168 000

𝑠𝑝𝑒𝑙𝑎𝑟𝑒

å𝑟
= 0,84 𝑡𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑟 å𝑟. 

 

Volym granulat som varje enskild spelare bidrar till i omklädningsrummen beräknades 

genom att dividera totala volymen granulat som sopas upp i omklädningsrummen med totalt 

antal spelare enligt följande 

 
1000 𝑚𝑙

1300 𝑠𝑝𝑒𝑙𝑎𝑟𝑒
= 0,77

𝑚𝑙

𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎
 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑝𝑒𝑙𝑎𝑟𝑒.  

 

Därefter beräknades hur mycket granulatet, per spelare, väger genom att multiplicera vikten 

för en milliliter med volymen granulat för en spelare enligt 

 

1,2
𝑔

𝑚𝑙
∗ 0,77

𝑚𝑙

𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎
= 0,92

𝑔

𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎
 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑝𝑒𝑙𝑎𝑟𝑒.  

 

Sedan dividerades vikten av granulatet som varje spelare bidrar med per vecka med antal 

speltillfällen för en spelare, varpå vikt granulat per speltillfälle från en spelare erhölls 

 
0,92 𝑔 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑝𝑒𝑙𝑎𝑟𝑒

3 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ä𝑙𝑙𝑒𝑛
= 0,31

𝑔

𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ä𝑙𝑙𝑒
 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑝𝑒𝑙𝑎𝑟𝑒. 

 

För att erhålla total vikt för alla spelare i Huddinge kommun multipliceras vikten per tillfälle 

och spelare med antal spelare som spelar på kommunens planer under ett år enligt 

 

0,31
𝑔

𝑠𝑝𝑒𝑙𝑎𝑟𝑒
∗ 168 000 𝑠𝑝𝑒𝑙𝑎𝑟𝑒 = 0,052 𝑡𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑟 å𝑟.  

 

 

Resultat från aktivitet på plan är beroende av antal spelare per plan. Då information om antal 

spelare per plan saknas kan ej skillnad mellan planerna gällande aktivitet på plan fastställas. 
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Från litteraturvärden har mängden granulat som sprids från aktivitet på plan totalt för 

Huddinge kommun uppskattats till;  

 

0,84 ton granulat i avlopp i spelarnas hem. 

0,84 ton granulat kasseras i spelarnas hem. 

0,052 ton granulat kasseras från omklädningsrum. 

 

Totalt ger detta 1,73 ton granulat per år som sprids från aktivitet på plan från Huddinge 

kommun.  

 

 

3.1.3 Spridning till spillvatten 

Beräkningar har utförts i enlighet med studien av Wallberg (et al., 2016) 

Från aktivitet på plan sprids granulat vidare till spillvatten, genom spelares hem samt via 

omklädningsrum. 

 

Först beräknades hur mycket granulat som sprids genom avlopp under ett helt år genom att 

dividera volymen granulat som samlas i avloppen per vecka med antal veckor som 

konstgräsplanen är i bruk enligt 

 

0,01
𝑙

𝑣
∗ 40

𝑣

å𝑟
= 0,40 𝑙/å𝑟. 

 

Därefter divideras volym per år med totalt antal spelare, vilket ger volym per spelare, och 

därpå multipliceras det med antal spelare i Huddinge kommun varpå den totala volymen 

granulat i spillvattnet för kommunen erhålls 

 
0,40 𝑙/å𝑟

1300 𝑠𝑝𝑒𝑙𝑎𝑟𝑒
∗ 1400 𝑠𝑝𝑒𝑙𝑎𝑟𝑒 = 0,43 𝑙/å𝑟.  

 

För att erhålla totala vikt för granulat som sprids via avlopp multiplicerades totala volymen 

granulat med vikten för en liter enligt 

 
1,2 𝑘𝑔

1 𝑙
∗ 0,43

𝑙

å𝑟
= 0,52 𝑘𝑔/å𝑟. 

 

 

0,84 ton granulat per år sprids via spelarnas hem. 

0,52 kg granulat per år sprids via omklädningsrum. 

  

 

3.1.4 Utflöde från borstning 

Det kan ske en viss förlust av granulat vid borstning, ut från sidorna av planen. Om planen 

har en kringliggande kant kan det som borstas ut från planen enkelt sopas tillbaka in igen. 

Visättra IP och Vårbyparkens IP har en omkringliggande kant, vilket innebär att risken för 

spridning från borstning är väldigt låg. För Källbrinks IP, Nytorps Mosse IP, Segeltorps IP, 

Stuvsta IP och Sörskogens IP, som enbart har kant på långsidan av planen, finns större risk 
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för spridning, men risken för spridning vid borstning föreligger relativt låg. 

 

 

3.1.5 Utflöde från dränering 

Beräkningar har utförts i enlighet med studien av Regnell (2017).  

 

Vid beräkning av mängd fast material som ansamlas i dräneringsbrunnar beräknades mängd 

fast material per kvadratmeter multiplicerat med den totala ytarean för Huddinges 11-

mannaplaner enligt 

 

0,054
𝑘𝑔

𝑚2  𝑝𝑒𝑟 å𝑟 ∗ 46125 𝑚2 = 2,5 𝑡𝑜𝑛.  

 

För Huddinge kommun totalt sett för de sju konstgräsplanerna uppskattas 2,5 ton fast material 

per år ansamlas i dräneringsbrunnar. Av detta finns det dock ej data på hur mycket som 

bedöms härstamma från granulat. Det saknas även data på hur mycket granulat som ansamlas 

i dräneringsbrunnar från infiltrering för EPDM-granulat. Skillnad mellan planer i avseende på 

risk för spridning via dränering kan ej fastställas utifrån befintlig data eller information. Från 

uppgifter från SVOA konstateras att det eventuellt finns dräneringsledningar från Visättra IP 

som leder ut till Norra Glömstadiket.  

 

 

3.1.6 Utflöde från regn 

Då endast Källbrinks IP har en dagvattenbrunn i närheten av planen är det endast denna som 

anses vara av risk för eventuell spridning vidare till vatten. Det saknas dock uppgifter om vart 

dagvattenbrunnen leder, varpå vidare riskbedömning ej kan utföras. För Sörskogens IP och 

Vårbyparkens IP finns viss risk för spridning till de brunnar som finns i närheten av planen, 

men inte är i direkt anslutning.  

 

För samtliga planer anses ytavrinning vara en risk. För Vårbyparkens IP och Visättra IP, vilka 

har en anlagd kant runtom hela planen, finns goda möjligheter att borsta in den granulat som 

sprider sig direkt utanför planen. För resterande planer finns anlagd kant längs långsidor 

vilket ger en något förhöjd risk för spridning som sker via kortsidor. Samtliga planer har 

någon form av naturunderlag utanför stängslet till planerna i form av gräs, grus eller jord 

vilket innebär att den granulat som ansamlas där till viss del ej kommer kunna återanvändas.  

 

För Sörskogens IP och Källbrinks IP vilka mer än hälften av den direkta omgivningen utgörs 

av skog anses risken för spridning till natur vara hög. För Segeltorps IP och Visättra IP vilka 

ligger nära men ej i direkt anslutning till skog anses risken för spridning till natur vara något 

förhöjd. För Nytorps Mosse IP samt Vårbyparkens IP vilka ligger i direkt anslutning till 

mindre parker anses risken för spridning till natur vara låg. För Stuvsta IP finns lite skog i 

närheten av konstgräsplanen, dock ligger Stuvstahallen mellan konstgräsplanen och skogen 

varpå risken för spridning till natur anses vara låg.  

 

Ytavrinning till vattendrag anses ej vara risk för någon av planerna. De tre planer som låg 

inom 1 km till närmsta vattendrag var Sörskogens IP med 340 m, Visättra IP med 800 m samt 

Vårbyparkens IP med 720 m. Då terrängen mellan vattendrag och konstgräsplan för 
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Sörskogens IP och Visättra IP är en skog och för Vårbyparkens IP är dels skog och 

bostadsområden anses det vara mycket liten risk för spridning till vattendrag.  

 

 

3.1.7 Utflöde från snöröjning 

Beräkningar har utförts i enlighet med studien av Wallberg (et al., 2016) 

Möjlighet för återanvändning av granulat kräver ett lämpligt uppsamlingsställe vid snöröjning 

och även ett underlag som förenklar uppsamling av granulat efter snösmältning. För Nytorps 

Mosse IP och Segeltorps IP samlas snön på ett anlagt underlag beläget utanför plan, och snön 

från Vårbyparkens IP samlas på anlagt underlag beläget innanför stängslet. På Visättra IP 

samlas röjd snö både på anlagt underlag och på fotbollsplanen innanför stängslet. Stuvsta IP 

har ej snöröjning och snön stannar därför på plan. Källbrinks IP samlar efter snöröjning snön 

på naturunderlag utanför plan. Vid Sörskogens IP kunde snöhögar ej lokaliseras, vilket 

innebär att underlag ej finns för riskbedömning. Dock då snöhögen ej är i närheten av planen 

antas risken ligga på medel till hög. 

För de planer där snö samlas på ett anlagt underlag alternativt på plan finns en bättre chans att 

samla upp och återanvända granulatet som följt med vid snöröjning. Den snö som samlas på 

naturunderlag kan ej återanvändas i större utsträckning då det granulat som finns i direkt 

anslutning till marken ej kan återanvändas. 

 

Först beräknades totalt vikt granulat som röjs undan från de sex planerna som har snöröjning 

i kommunen, både lägsta och högsta möjliga bortförd vikt, genom att multiplicera vikt 

granulat per år för en plan med antalet planer. 

 

Lägsta möjliga vikt för undanröjd granulat: 

 

0,49
𝑡𝑜𝑛

å𝑟
∗ 6 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑟 =  2,94

𝑡𝑜𝑛

å𝑟
. 

 

Högsta möjliga vikt för undanröjd granulat: 

 

0,75
𝑡𝑜𝑛

å𝑟
∗ 6 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑟 = 4,5

𝑡𝑜𝑛

å𝑟
. 

 

Granulat som återförs till planen är en tredjedel av den bortröjda granulaten, därav divideras 

vikt för undanröjt granulat med tre. 

 

Lägsta möjliga vikt för återfört granulat: 

 

2,94
𝑡𝑜𝑛

å𝑟

3
= 0,98

𝑡𝑜𝑛

å𝑟
. 

 

Högsta möjliga vikt för återfört granulat: 

 

4,5
𝑡𝑜𝑛

å𝑟

3
= 1,5

𝑡𝑜𝑛

å𝑟
. 
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Från litteraturvärden uppskattas att totalt för Huddinge kommun snöröjs 3–4,5 ton granulat 

varav 1–1,5 ton återanvänds per år, vilket ger att 2–3 ton granulat försvinner från planerna.  

 

 

3.1.8 Spridning till natur 
I Huddinge kommun fylls planerna på med totalt 3–4 ton per år. Totalt för Huddinge 

beräknas 1,73 ton granulat försvinna från aktivitet på plan och 2–3 ton försvinner från 

snöröjning.  

 

Inflöde: 3–4 ton 

Aktivitet på plan: 1,7 ton 

Snöröjning: 2–3 ton 

Summa: -0,7 ton 

 

Med det rådande inflödet ger detta att det totala granulatbeståndet för Huddinge kommun 

minskar med ca 0,7 ton varje år enligt ovanstående utflöden. Utöver dessa finns dessutom 

spridning till natur. Då Wallberg (et al., 2016) beräknade spridning till natur genom 

mellanskillnaden från inflöden och utflöden kan inte samma metod tillämpas här då 

mellanskillnaden är negativ. Om det trots differensen i inflöde och mellanskillnader antas att 

spridning till omgivande natur är likvärdig för Älvsjös 11-mannaplan och de i Huddinge, 

innebär det att för Huddinges sju 11-mannaplaner sprids 7–14 ton till dagvatten och 3,5–10,5 

ton till omgivande natur. Då det är så pass stor skillnad i inflöde mellan studien av Älvsjös 

planer och de i Huddinge kommun så tillämpas istället det antagande som gjorts av Lassen (et 

al., 2015), där hälften av det som fylls på årligen sprids till naturen. För Huddinges planer 

innebär detta att 1,5–2 ton granulat sprids till omgivande natur årligen.  

 

 

3.2 Fältstudier 

 

 

3.2.1 Fältstudie 1: Inventering av planer 

Källbrinks IP: 

Källbrinks IP har tre konstgräsplaner, 11-manna-, 7-manna och 5-mannaplan, vilka är 

placerade i nivåer, vilket innebär höjdskillnader mellan de olika planerna. Omgivningen till 

planerna består av villaområde och till stor del skog, med närliggande diken. 11-mannaplanen 

har asfaltskant längs med långsidorna, och utanför stängslet omges planen av en grusgång. 

Fotbollsplanen snöröjs på sådant vis att snö transporteras bort från planerna. 

 

Nytorps Mosse IP: 

Nytorps Mosse IP består av en 11-mannaplan i konstgräs, och ligger nära ett bostadsområde 

och kringliggande natur. På planens långsida finns asfaltskant, och utanför stängslet är 

naturunderlag. Vid snöröjning transporteras snön från fotbollsplanen och placeras utanför 

stängslet, där det samlas i stora högar.  

 

Segeltorps IP: 

Segeltorps IP består av tre fotbollsplaner av olika storlekar; 11-manna-, 7-manna- och 5-

mannaplan. Området för planerna ligger avskilt, intill ett industriområde och omgivet av 
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skog. Planerna omges av stängsel med en kant längs långsidorna, och utanför staketet omges 

planerna av naturunderlag. Segeltorps IP har snöröjning där snön skyfflas bort från planen 

och samlas i högar utanför stängslet. 

 

Stuvsta IP: 

Stuvsta IP ligger i en öppen omgivning, intill ett industri- och villaområde, och består av en 

11-manna- och en 5-mannaplan. Konstgräset kantas av asfalt längs långsidorna, och planerna 

är instängslade med naturunderlag utanför. Stuvsta IP har ej snöröjning, vilket innebär att 

snön ligger kvar på plan och inget granulat rörs upp från konstgräset.  

 

Sörskogens IP: 

Sörskogens IP består av en 11-mannaplan, som ligger avskilt med närliggande tätt 

bostadsområde och mycket kringliggande skog. Denna plan har kant längs långsidorna och 

utanför planen och stängslet är naturunderlag.  

 

Visättra IP: 

Visättra IP är en 11-mannaplan i konstgräs som ligger avskilt, nära bostadsområde och 

omringat av natur. Planen inhägnas med stängsel med en kringliggande asfaltskant, och 

utanför staketet är naturunderlag. Snöröjningen samlar snön i högar intill planen innanför 

stängslet, med en del granulat synligt på ytan till snöhögen. 

 

Vårbyparkens IP 

Vårbyparkens IP består av en 11-mannaplan, där idrottsplatsen ligger intill ett bostadsområde 

med kringliggande skog. Konstgräset omges av en kant bestående av plastunderlag, och 

planen omgärdas av stängsel. Vårbyparkens IP har snöröjning innanför stängslet, snön 

skyfflas av från planen till kanten på sidan av planen.  

 

 
3.2.2 Fältstudie 2: Provtagning av snö från snöröjning 

Från Källbrinks IP erhölls ett snöprov med vattenvolym 493 ml, motsvarande 169 dm3 snö, 

vilket innehöll 241 bitar granulat. Granulatet hade osymmetrisk form med omfång på cirka 

2,5 mm.  

 

Från planen vid Nytorps Mosse IP erhölls snöprov motsvarande 301 ml vatten och 151 dm3 

snö. Granulatet som erhölls i provet hade en avlång stråliknande form, där storleksomfånget 

blev rektangulärt med cirka 3 mm långsida och 1 mm kortsida. På grund av granulatets 

storlek erhölls från detta prov den stora mängden granulat på 1890 stycken.  

 

Från Segeltorps IP insamlades 517 bitar granulat, från snöprovet som motsvarade 304 ml 

vatten och 152 dm3 snö. Granulatet som erhölls hade en sfärisk form och cirka 3 mm i 

diameter.  

 

Provet från Stuvsta IP visade på ett nästintill rent prov, med 16 granulatbitar från ett prov 

motsvarande 493 ml vatten och 247 dm3 snö. Granulatet som erhölls från prov 4 hade 

osymmetrisk form och storleksomfång på cirka 3–4 mm.  
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Från Sörskogens IP erhölls snöprov motsvarande 362 ml och 181 dm3 snö, vilket innehöll 

101 stycken granulatbitar. Bitarna av granulat hade en osymmetrisk form och storleksomfång 

på cirka 3–4 mm.  

 

Visättra IP gav ett prov innehållande 151 granulatbitar från 348 ml vatten vilket motsvarar 

174 dm3 snö. Granulatet hade en osymmetrisk form och storleksomfång på cirka 3–4 mm.  

 

Provet som erhölls från Vårbyparkens IP, vilket hade en volym motsvarande 305 ml vatten 

och 153 dm3 snö, innehöll 159 granulatbitar. Bitarna hade en osymmetrisk form med 

storleksomfång på cirka 3–4 mm.  

 

Resultaten från samtliga erhållna snöprov tagna från konstgräsplanerna sammanställs i tabell 

7 nedan. 

 
Tabell 7: Antal granulat i snöprov 

Anläggning Volym 

silat vatten 

[ml] 

Medelvärde 

vatten [ml] 

Antal 

granulat 

[st] 

Medelvärde 

granulat [st] 

Utseende Granulatets 

storlek [mm] 

Källbrinks IP  338, 338, 

337, 338, 

337 

338 241, 

241, 

235  

239 Osymmetriska 2,5 

Nytorps Mosse 

IP 

301, 301, 

301, 301, 

301 

301 1890, 

1759, 

2025 

1891 Avlånga, 

stråliknade 

3 (‘Kortsida’: 1) 

Segeltorps IP 303, 304, 

304, 304, 

303 

304 517, 

537, 

535 

530 Sfäriska 3 

Stuvsta IP 491, 493, 

493, 494, 

492 

493 16, 16, 

16 

16 Osymmetriska 3–4 

Sörskogens IP 362, 362, 

362, 361, 

361 

362 101, 

100, 

101 

101 Osymmetriska 3–4 

Visättra IP 348, 348, 

347, 348, 

347 

348 151, 

155, 

155 

154 Osymmetriska 3–4 

Vårbyparkens 

IP 

305, 305, 

304, 304, 

305 

305 159, 

162, 

163  

161 Osymmetriska 3–4 

 

 

För att beräkna vikt för snöröjd granulat för respektive plan utfördes beräkningar i olika steg.  

 

För Källbrinks IP utfördes följande beräkningar. 
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Först beräknades hur stor snövolym det tagna provet motsvarar, utifrån dess vatteninnehåll. 

Då 2 liter vatten per kvadratmeter motsvarar 0,01 m3 snö, ger detta förhållande för erhållet 

prov 

 
0,338 𝑙

2 𝑙
∗ 0,01 𝑚3 = 0,00169 𝑚3 𝑠𝑛ö. 

 

Antal granulat per snöröjning, med antagandet att tio snöröjningar har gjorts under säsongen, 

dividerat med snövolymen ger antal granulat per kubikmeter enligt 

 
23,9 𝑠𝑡

0,00169 𝑚3 = 14142 𝑠𝑡/𝑚3. 

 

Planvolymen beräknas genom att multiplicera ytarean för planen med 1 cm snö 

 

6825 𝑚2 ∗ 0,01 𝑚 = 68,25 𝑚3 𝑠𝑛ö. 

 

Antal granulat per kubikmeter multiplicerat med snövolym för hela planen ger antal granulat 

som förväntas föras bort vid snöröjning enligt 

 

14142
𝑠𝑡

𝑚3 ∗ 68,25𝑚3 = 965192 𝑠𝑡. 

 

Vikten på den totala mängden granulat som förflyttas per snöröjning erhålls genom att 

multiplicera totala antalet med den uppskattade vikten per granulat enligt 

 

965192 𝑠𝑡 ∗ 0,00004 𝑘𝑔 = 38,6 𝑘𝑔. 

  

Samma beräkningsmetod upprepades för samtliga planer med undantag av Stuvsta IP som ej 

har snöröjning. 

 

Tabell 8 presenterar resultaten från beräkningarna för varje enskild plan, där anläggningarna 

redovisas i första kolumnen. I den andra kolumnen redovisas snövolym på planerna, i den 

tredje redovisas snövolym som erhölls i varje prov och i den fjärde kolumnen redovisas hur 

mycket granulat som förväntas erhållas från en snöröjning i den snövolym som provet 

innehöll. Den femte kolumnen redovisar antalet granulat som förs bort från hela planen vid 

snöröjning och den femte redovisar vikt av bortforslad granulat för varje plan. 

 
Tabell 8: Beräknat svinn av granulat vid snöröjning av hel plan 

 Anläggning Snövolym 

på planen 

[m3] 

Snövolym 

per prov 

[m3] 

Förväntad 

granulat per 

snöröjning 

(per 

provvolym) 

[st] 

Antal 

granulat från 

snöröjning 

per plan [st] 

Vikt av 

granulat per 

snöröjning per 

plan[kg] 

Källbrinks IP 68,25 0,00169 23,9  965 192 38,6 
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Nytorps 

Mosse IP 

68,25 0,00151 189,1  8 575 465 111 

Segeltorps IP  68,25 0,00152 53  2 379 769 95,2 

Stuvsta IP 68,25 0,00247 -  -  -  

Sörskogens IP 60 0,00181 10,1 3 348 066 13,4 

Visättra IP 68,25 0,00174 15,4 6 040 517 24,2 

Vårbyparkens 

IP 

60 0,00153 16,1 6 334 426 25,2 

 

 

3.2.3 Resultat från fältstudie 3: Mätning av granulat efter aktivitet på plan 

Vid Källbrinks IP visade fältstudien en spridning på proverna. På sko 1 uppskattades antal 

granulat till 55 st, på sko 2 uppskattades antal granulat till 95 st och på sko 3 uppskattades 

antal granulat till 60 st.  

 

På Nytorps Mosse IP var dels granulaten så pass små och dels var sulorna så pass täckta med 

granulat att antal per sula ej kunde urskiljas. Därav kan inget kvantifierat svar anges. 

 

Vid Stuvsta IP visade fältstudien relativt jämna resultat på proverna. På sko 1 uppskattades 

antal granulat till 8 st, på sko 2 uppskattades antal granulat till 5 st och på sko 3 uppskattades 

antal granulat till 8 st.  

 

Tabell 9 presenterar antal granulat som uppskattades från fältstudien för de olika planerna 

samt ett snittantal beräknat för varje plan. 

 
Tabell 9: Antal granulat per sko efter aktivitet på plan 

Anläggning Antal  

granulat sko 1 

[st] 

Antal 

granulat sko 

2 [st] 

Antal 

granulat sko 

3 [st] 

Antal granulat 

i snitt per sko 

[st] 

Källbrinks IP 55 95 60 70 

Nytorps 

Mosse IP 

-  -  -  -  

Stuvsta IP 8 5 8 7 

 

 

3.3 Riskanalys och slutresultat 

I tabell 10 nedan sammanfattas resultatet från riskanalysen av potentiella risker för samtliga 
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planer gällande utflöden som varierar mellan planer. Kriterier för riskbedömning anges i 

avsnitt 2.6 Riskanalys, och resultaten från flöden har analyserats enligt dessa kriterier.   

 
Tabell 10: Riskmatris 

Anläggning Borstnin

g 

Regn - 

dagvatten 

Regn - 

natur 

Snöröjning Koncentration 

granulat i prov 

Källbrinks IP Låg Hög Hög Hög Låg 

Nytorps Mosse 

IP 

Låg -  Låg Låg Hög 

Segeltorps IP Låg -  Medel Låg Medel 

Stuvsta IP Låg -  Låg - Väldigt låg 

Sörskogens IP Låg Låg/Medel Hög Medel/Hög Låg 

Visättra IP Väldigt 

låg 

-  Medel Väldigt låg Låg 

Vårbyparkens IP Väldigt 

låg 

Låg/Medel Låg Väldigt låg Låg 

 

 

I tabell 11 sammanfattas de totala flödena för Huddinges 11-mannaplaner som kan uppskattas 

som helhet men ej för enskild plan.  

 
Tabell 11: Slutresultat materialflödesanalys 

 Inflöde Aktivitet Dränering Snöröjning Natur och 

dagvatten 

Hudding

e 

3–4 ton 

påfyllning 

0,84 ton avlopp 

0,84 ton kasseras 

0,052 ton 

kasseras 

0,52 kg i 

spillvatten 

2,5 ton 

fast 

material 

där 

EPDM 

ingår 

3–4,5 ton 

snöröjs 

1–1,5 ton 

återanvänds 

1,5–2 ton till 

omgivande natur 

(hälften av 

inflödet) 

Totalt +3 till 4 

ton 

-1,7 ton Går ej att 

kvantifier

a 

-2 till 3 ton -1,5 till 2 ton 

Totalt inflöde är således 3–4 ton per år och totalt utflöde som kan kvantifieras är 5,2–6,7 ton 

per år. 
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4. Diskussion 
 

4.1 Tolkning av resultat 

Det slutgiltiga resultatet visar på att flödesmodellen genererar ett negativt värde, vilket 

innebär att granulat försvinner från planerna i snabbare takt än vad som fylls på. Det här är 

inte det förväntade resultatet, då in- respektive utflöden förväntas vara lika stora. Då 

uppskattningar av flöden inte går att få exakta finns det stora osäkerheter i kvantifiering av 

dem. Därtill ska nämnas att det här arbetet är ett kandidatexamensarbete som har genomförts 

under begränsad tid och med begränsade resurser vilket innebär att djupare och vidare studier 

ej har varit möjliga att genomföra.  

 

Det resultat som erhölls visar på att den totala mängden granulat i Huddinge kommun 

minskar i genomsnitt med 2,85 ton per år. Detta kommer leda till att respektive plans totala 

granulatmängd i genomsnitt kommer minska med 0,41 ton per år. Det innebär att under 

konstgräsplanens totala livslängd på 10 år kommer den totala mängden granulat minska med 

4 ton från de 60–80 ton som lades på vid anläggning av planen. Då detta motsvarar en 

minskning med 5–6,6% så är det rimligt att konstgräsplanen fortfarande är spelbar, även om 

det inte är det förväntade resultatet. 

 

En förklaring till varför utflöden blev så mycket större än inflödet kan dock vara skillnaden i 

inflöde för Huddinge kommun jämfört med de planer i tidigare studier, vilka har haft det 

dubbla inflödet. Att utflödet är nästan dubbelt så stort som inflödet kan ses som en orimlighet 

då materialflödesanalyser i tidigare studier har gått jämnt ut. För spridning till 

omkringliggande natur så anser vi att det är ett rimligt antagande att hälften av det som fylls 

på årligen sprids till natur, även om denna uppskattning kan vara något i överkant och kan 

variera, speciellt med avseende på väderförhållanden. Gällande utflödet för aktivitet på plan 

och snöröjning, vilka har beräknats utifrån Wallbergs (et al., 2016) arbete, kan det antas att 

med ett mindre inflöde bör även utflödet minska. Vad det gäller aktivitet på plan anser vi 

dock att 10 g per person per tillfälle anses rimligt även om inflödet är mindre. Vad det gäller 

snöröjning så har mängden granulat som försvinner under säsongen kvantifierats och 

bekräftats i beräkningar utifrån fältstudien, vilket kan tala för att mängden utflöden möjligen 

inte är lika kopplade till inflödet för snöröjning och aktivitet på plan. Då 60–80 ton granulat 

läggs på planen vid anläggning av den, och livslängden på en konstgräsplan är 10 år, så är det 

möjligt att utflödet inte är så starkt beroende av det årliga inflödet som man skulle kunna tro 

då den initiala mängden som läggs på är så mycket större.  

 

Däremot anser vi att mängden som återanvänds i studien av Wallberg (et al., 2016) är 

orimligt liten. Även för de anläggningar som har ett sämre underlag är det bara det granulat 

som är i direkt anslutning till marken som inte kan återanvändas, och majoriteten av 

granulatet bör ändå kunna återanvändas. För de anläggningar som har ett anlagt underlag och 

är i direkt anslutning till planen så bör i stort sett allt granulat kunna återanvändas, förutom 

den mängd som vid regn och vind kan spridas till omkringliggande miljö. Den här 

parametern är därför väldigt grovt uppskattad, och mängden som försvinner respektive 

återanvänds är mer troligen de inverterade, vilket då ger att utflödet blir totalt 4,2–5,2 ton per 

år istället för de 5,2–6,7 ton som har presenterats tidigare. Även om resultatet fortfarande 

visar på ett större utflöde än inflöde så bör materialflödesanalysen rimligen gå jämnt ut, 
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beroende på hur mycket som försvinner vid snöröjning. Då två av planerna i vår studie 

placerar den röjda snön på ett anlagt underlag i direkt anslutning till planen, innanför 

omgivande stängsel, så bör i princip allt granulat kunna återanvändas ifrån dessa. Om de två 

planerna tas bort vid beräkning av snöröjning så innebär det att mängden granulat som röjs 

undan minskar till 2–3 ton per år, om antagandet gjort ovan att två tredjedelar går att 

återanvända ger det 1,3–2 ton återförd granulat och samtliga planers totala utflöden blir 3,9–

4,7 ton per år.  

 

Efter kartläggning av Huddinges sju 11-mannaplaner kan det fastslås att det föreligger en 

förhöjd risk hos vissa planer jämfört med resterande. Utifrån riskanalysen konstateras att 

Källbrinks IP överlag har störst risk för spridning baserat på undersökta utflöden och har 

högst risk för spridning i två av fem kategorier. Källbrinks IP ska dock få granulatfilter 

installerat i dagvattenbrunnen samt få anlagd plats med granulatfällor för snöröjning 

kommande år (Pers kom Stefan Nilsson, 2018) vilket kommer sänka deras värden i 

riskmatrisen. Tillsammans med Källbrinks IP har Sörskogens IP högst risk för spridning till 

omkringliggande natur. Då det är så pass stora naturområden som omger planerna ökar 

mängden biota som riskeras utsättas för mikroplasterna, vilket vi anser ökar vikten av att 

sträva efter att minimera risken för spridning i dessa områden.  

 

Vad det gäller snöröjning så hade Nytorps Mosse IP övervägande störst koncentration av 

granulat, framförallt konstaterade att granulatet var betydligt mindre jämfört med andra 

planer. Detta bekräftades även vid den uppföljande fältstudien av aktivitet på plan. Då 

granulaten var betydligt mindre anses även risken för spridning via till exempel vind, regn 

och borstning öka. Det ska observeras att i riskmatrisen har detta ej tagits hänsyn till, så 

risken är större än vad som presenteras där. 

 

Vad som ej räknas med vid aktivitet på plan är tillgång till planerna för allmänheten och 

skolor, utan enbart fotbollsaktivitet har tagits med i beräkning. I själva verket är den totala 

mängden personer som passerar planen betydligt högre. Exempelvis ligger Källbrinks IP och 

Nytorps Mosse IP intill skolor, och det kan antas att viss aktivitet från skolorna sker på 

planerna. Nytorps Mosse IP har dessutom högst invånarantal i undersökningen av invånare i 

närområde (Tabell 6). Även Vårbyparkens IP, Visättra IP och Stuvsta IP har ett relativt högt 

invånarantal i samma undersökning i jämförelse med Källbrinks IP, Sörskogens IP och 

Segeltorps IP. 

 

Vid spridning till omkringliggande miljö antas vind ha en påverkan. Då vi dock ej har haft 

möjlighet att mäta vind på planerna med en vetenskaplig pålitlighet har denna parameter ej 

tagits med i beräkningarna. Det kan antas att planerna skiljer sig i benägenhet till högre 

vindhastigheter vilket genererar en skillnad i spridning till omkringliggande miljö.  

 

Arbetets mål var att identifiera och kartlägga spridning och flöden av mikroplaster från 

konstgräsplaner i Huddinge kommun. Identifiering av inflöden och utflöden samt 

kvantifiering av de flöden som det är möjligt för har genomförts, och kartläggning av vilka av 

de sju planerna som har större potentiell spridning av mikroplaster än andra har genomförts. 

Målet anses därmed vara uppfyllt.  
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4.2 Tidigare arbeten 

I arbetet har framför allt två tidigare studier, Wallberg (et al., 2016) och Regnell (2017), 

använts som underlag för att ta fram en metod, vilka skilde sig något åt i tillvägagångssätt. 

Det ska dock nämnas att Fredrik Regnells arbete (2017) även har använt sig av Wallberg (et 

al., 2016) som referens, dock har Regnells arbete främst använts som källa för spridning via 

dränering i det här arbetet.  

 

I studien av Wallberg (et al., 2016) var det gällande spridning av mikroplaster endast en 

materialflödesanalys som genomfördes, vidare undersöktes hälso- och miljörisker med SBR. 

Konceptet med en materialflödesanalys för att kvantifiera mängden granulat som sprids varje 

år är bra i det avseende att det ger en tydlig bild av hur mycket som försvinner från planerna 

årligen. Dock är det många variabler som är uppskattade och många flöden som är svåra att 

kvantifiera. Att enbart basera en studie på en materialflödesanalys anser vi ger en övergriplig 

bild, men med felmarginaler och resultatet behöver ej nödvändigtvis vara väl anpassat till den 

enskilda planen och dess omgivning. Något som ej tas hänsyn till i studiens 

materialflödesanalysen är kompaktering. Hur gammalt granulatet är och hur många som 

spelar antas påverka hur mycket granulatet kompakteras, vilket innebär att en del av det som 

Wallberg (et al., 2016) påstår sprids till omgivande natur och dagvatten i själva verket 

kommer kompakteras. Ett mer slitet granulat innebär också generellt en ökad spridning 

gällande mängd granulat då det minskar i storlek. De kommenterar kompaktering i arbetet 

men tar ej hänsyn till det i kvantifiering av vad som sprids. I Lassens (et al., 2015) arbete 

kommenteras att kompaktering sker av granulat, och därefter presenteras uppskattandet om 

att hälften av inflödet av granulat vid påfyllning sprids till omgivande natur. Vi antar därmed 

att de har tagit hänsyn till kompaktering vid uppskattandet av utflödet, men det råder dock en 

viss osäkerhet kring detta.  

 

Arbetet av Lassen (et al., 2015) tillämpades vid kvantifiering av spridning av granulat till 

omgivande natur då metoden använd i Wallberg (et al., 2016) ej ansågs lämplig att använda 

på grund av de stora skillnaderna i det årliga inflödet av granulat per plan. Det kunde dock 

konstateras då att det blev skillnader i mängd granulat som sprids den vägen beroende på 

vilket arbete som tillämpades. Om Wallberg (et al., 2016) hade tillämpad samma metod som 

Lassen (et al., 2015) så hade spridning av granulat till omgivande miljö minskat från 3–7 ton 

granulat till 3–5 ton per år. Dock ska det observeras att studien av Lassen (et al., 2015) ej var 

specifikt inriktad på konstgräsplaner utan spridning av mikroplaster generellt.  

 

I arbetet av Regnell (2017) har en enklare flödesanalys genomförts, därefter har fältstudier 

genomförts för att vidare undersöka spridning av granulat genom dels aktivitet på plan och 

spridning genom dränering. Fördelen med denna typ av studie är att den undersöker 

förhållanden mellan enskilda planer på en mer noggrann nivå än vad en materialflödesanalys 

kan göra i dagsläget med rådande information som finns tillgänglig gällande spridning av 

granulat. Det var Regnells (2017) studie som gav underlag för metoden för spridning av 

granulat från aktivitet på plan i det här arbetet, dock med skillnaden att det i vårt arbete 

främst användes för att vidare undersöka benägenheten för granulatet att sprida sig för olika 

planer.  

Då metoden har baserats på främst två olika studier och därtill en egen fältstudie med 

snöprovtagning och en områdesanpassad riskanalys ger detta att vi har en relativt bred analys, 
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både med en mer omfattande materialflödesanalys än den presenterade i Wallberg (et al., 

2016), men även mer lokalt anpassad för de enskilda planerna med riskmatrisen. Även om det 

finns felmarginaler i materialflödesanalysen så finns arbetets styrka i identifiering av 

skillnader mellan planerna gällande potentiell risk för spridning av granulat. Gällande 

resultaten i vår studie jämfört med Wallbergs (et al., 2016) så observeras att det stor skillnad i 

utflöden, då deras materialflödesanalys går jämnt ut medan vår går minus. Detta diskuteras 

vidare i avsnitt 4.3 Felkällor.  

 

Vad det gäller andra alternativ till metod angående vårt arbete är det i dagsläget svårt att se 

vad som hade varit mer tillämpbart i och med begränsningar för arbetet gällande tid och 

resurser. En bredare litteraturstudie hade kunnat genomföras, framför allt gällande 

internationell forskning på spridning av mikroplaster från konstgräsplaner. Dock gör det 

nordiska klimatet i Sverige och Danmark att studier som använts anses vara geografiskt 

likvärdiga, då klimat påverkar spridningen av granulat är detta av vikt. För ett mer 

omfattande arbete hade en längre studie av planerna kunnat genomföras, med uppföljning och 

fältstudier under olika säsonger. Exempelvis hade mängden granulat som slamsugs från 

intilliggande miljö i anslutning till planerna kunnat följas upp för olika säsonger och planer.  

 

4.3 Felkällor 

Något som bör diskuteras är metodens trovärdighet. Då detta är ett arbete som är baserat på 

tidigare studier med flertal antaganden kommer resultatet ej ge ett exakt värde. Arbetet av 

Wallgren (et al., 2016) som materialflödesanalysen till stor del har baserats på är dessutom 

gjord utifrån konstgräsplanerna i Älvsjö vilka skiljer sig från de i Huddinge kommun. På 

Älvsjös 11-mannaplan fylls 3–4 ton granulat på årligen, jämfört med de 3–4 ton för 

Huddinges sju planer tillsammans. Det är således en stor skillnad i inflöde mellan planerna, 

vilket eventuellt kan påverka resultatet. Som vi diskuterade under 4.1 Tolkning av resultat så 

tror vi ändå att mängden utflöde uppskattad för aktivitet på plan och snöröjning, vilka är de 

två kvantifierade utflödena baserade på Wallberg (et al., 2016) är rimliga men med den stora 

skillnaden i inflöde så är det som nämnt en felkälla.  

 

En stor felkälla är att flera av utflödena ej kan kvantifieras, och det finns således stora 

osäkerheter i vilken mängd som faktiskt sprids till omkringliggande natur, vatten eller 

kasseras. Felkällor för kvantifierade flöden diskuteras nedan.  

 

 

4.3.1 Inflöde 

En felkälla är bristande värde på inflöde. Det saknas information om när och vilken specifik 

mängd granulat som har tillförts till specifik plan. Den enda tillgängliga informationen var 

antal ton granulat per år på planerna gemensamt. Detta innebär att det erhålls större osäkerhet 

gällande inflöde och därmed utflöden, vilket försvårade möjligheten att fastställa varje 

enskild plans spridning. Istället erhölls en övergripande bild av totala flöden, men med 

potentiell risk för spridning för de enskilda planerna.  

 

 

4.3.2 Aktivitet på plan 

För mängd granulat som försvinner från aktivitet på plan är uppskattningen verkligen grov. 
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Då mängd granulat som försvinner efter aktivitet på plan skiljer sig mellan vuxna spelare och 

barn, påverkas av väder samt antal spelare som använder 11-mannaplaner ger detta att 

resultatet endast kan ge en uppskattning om vilken mängd det rör sig om.  

 

Vid fältstudie 3, mängd granulat som förs av planen via skorna, erhölls stor skillnad mellan 

de första två provtagningsresultaten. Då fuktigheten på planen påverkar vilken mängd 

granulat som fästs vid skorna påverkade detta direkt resultaten. På grund av detta kunde ej 

något samband konstateras mellan fältstudie 3 och fältstudie 2 för dessa två prover. Däremot 

med fältstudien på Nytorps Mosse IP kunde ett samband konstateras mellan ett högt antal 

granulat i snöprov och antal granulat från aktivitet på plan. På det planer som hade 

snöröjning, utöver Nytorps Mosse IP, erhölls i snitt 237 granulat i snöproverna, då dessa var 

av likvärdig storlek så kan det antas spridningen från aktivitet på plan vara likvärdig bland 

dessa. För Nytorps Mosse IP vilken hade mindre storlek på granulaten var antalet granulat i 

snöprovet åtta gånger högre än medelvärdet hos de övriga planerna med snöröjning, och 

antalet granulat på skorna var även de markant mycket större. Baserat på fältprov 3, på 

Stuvsta IP och Nytorps Mosse IP, kan därmed antas att det finns ett samband mellan 

granulatstorlek och spridning vid aktivitet, dock kan ej något konkret samband mellan 

fältstudie 2 och 3 fastställas med säkerhet då Stuvsta IP ej har snöröjning.  

 

Däremot kunde med hjälp av antal granulat per sko konstatera väderförhållandens påverkan 

för spridning av granulat vid aktivitet på plan, då det var i snitt tio gånger mer granulat som 

försvinner vid en lätt fuktig plan än vid en torr. Det skall nämnas att kvalitén på fotografierna 

av spelarnas skor varierade, vilket enbart ger en uppskattning om antal granulat per sko per 

spelare. Dock erhålls ändå en uppskattning om skillnad i benägenhet till spridning från 

aktivitet på plan mellan planerna.  

 

 

4.3.3 Snöröjning 

För snöröjning är den felkälla med störst påverkan hur mycket av den undanröjda snön som 

återanvänds. Som nämnt under 4.1 Tolkning av resultat bör vi kunna exkludera två av 

planerna från beräkningarna och därmed minska utflödet. För de resterande 4 planer som har 

snöröjning varierar mängden granulat som kan återanvändas med underlag samt avstånd till 

planen. Detta har det ej tagits hänsyn till i beräkningarna.  

 

För fältstudie 2 skall nämnas att proverna ej erhölls från nysnö, utan i slutet mars då 

snöröjningar skett vid flera tillfällen och snön ackumulerats under flera månader. Därtill skall 

nämnas att möjlighet ej funnits att undersöka mikroplaster som ej är synliga utan mikroskop, 

enbart mikroplaster med storleksomfång på 2–5 mm har kunnat observerats. Detta innebär att 

vi ej har någon uppskattning på fragmentering av mikroplaster, det vill säga sekundära 

mikroplaster, som genereras från snöröjning. Det skall även observeras att vågen som använts 

för uppskattning av vattnets vikt är en våg avsedd för hemmabruk vilket är en felkälla på 

grund av bristande noggrannhet.  

 

I både fältstudie 2 och 3 erhölls skillnader mellan planernas resultat. I proverna observerades 

även olika form och storlek på granulaten, trots att det är samma typ av granulat, vilket bör 

tyda på att det finns en generering av sekundär mikroplast från granulaten. Något vi tror kan 
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vara en orsak till detta är antal år sedan senaste påfyllning av granulat då granulatet utsätts för 

mer slitage innan nytt tillförs.  

 

 

4.3.4 Spridning till omkringliggande natur 

För spridning till omkringliggande natur är det svårt att fastställa hur trovärdigt det 

uppskattade värdet är, vilket gör det till en felkälla. Då det är baserat på ett litteraturvärde 

med att hälften av inflödet sprids till natur så har vi ingen metod för att kontrollera detta. Då 

det inte framgår vad som orsakar spridningen till natur så kan vi inte heller kvantifiera det här 

flödet specifikt per plan, trots att vi har observerat skillnader i risk för spridning.  

 

4.4 Vidare arbete 

För vidare arbete i Huddinge kommun är det dels fördjupade undersökningar som bör 

genomföras men även verktyg för att minimera spridning av mikroplaster bör införas.   

 

I denna studie har endast grova uppskattningar utgåtts från gällande personer som rör sig på 

plan. För fortsatt undersökning i Huddinge kan bättre uppskattning göras om en mer 

djupgående studie utförs gällande hur många spelare som aktivt spelar på de olika planerna. 

Främst bör det även undersökas hur allmänheten använder sig av planerna. Genom att 

undersöka aktivitet som utförs av privatpersoner och skolor kan ett mer verkligt värde på 

spridning från aktivitet fastslås. För att minimera spridning från aktivitet på plan kan 

borstställ införas vid sidan av planen.  

 

De största spridningsvägarna är av intresse att undersöka vidare och även införa 

förbättringsverktyg. Det är av stor vikt att undersöka spridningsvägar till vatten och hur det 

vattnet sedan sprids vidare. Detta då räckvidden för spridningen av granulatet kan öka 

markant beroende på typ av vattendrag. De planer som vidare bör utredas gällande spridning 

via vatten är främst Visättra IP:s eventuella dräneringsledningar vid Nedre Glömstadiket, 

Sörskogen IP:s brunn vid vändplanen samt Vårbyparkens IP:s brunn vid intilliggande 

lekpark. Även om Källbrinks IP:s dagvattenbrunn ska få granulatfilter bör det undersökas 

vart dagvattenbrunnens vatten leder. Granulatfilter kan även installeras i duscharna i 

omklädningsrummen för att minska spridning till spillvatten.  

 

Då snöröjning är den största enskilda spridningskällan av granulat bör det definitivt vara av 

intresse att vidare införa åtgärder för att minimera den mängd granulat som ej kan 

återanvändas. I och med att snöröjning ej kan undvikas för de planer som ej har uppvärmning 

så bör snöröjning ske på bästa möjliga sätt om planen ska vara i bruk under vintersäsongen, 

både av miljömässiga och ekonomiska skäl. En åtgärd kan vara granulatfällor, men framför 

allt ett lämpligt område med bra underlag för röjd snö.  

 

Vad som även framkom vid undersökning av snöröjning var hur storleken på granulatet 

skiljde sig åt mellan Nytorps Mosse IP och resterande planer, där Nytorps Mosse IP hade en 

betydligt mindre storlek på sitt granulat. Det bör påpekas att resultatet för snöröjning och 

aktivitet på plan från fältstudier tyder på att risken för spridning ökar markant med minskade 

storlek på granulat, varpå orsaken till storleksskillnad eventuellt bör utredas men främst tas i 

beaktning vid planering av påfyllnad och undersökning av spridning.   
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Gällande spridning till natur kan en åtgärd för minskad spridning av granulat från planen vara 

genom att sätta upp en avgränsning invid stängslet, i form av till exempel ett lågt plank, detta 

då granulat sprids genom stängslet. Vid Källbrinks IP, där 11-mannaplanen är omgiven av en 

grusgång och gräs, kunde det konstateras att marken var täckt av granulat som till stor del ej 

kan återanvändas då det förorenas. Detta visas i bild 1 nedan vilket är ett fotografi av 

grusgången längs med ena långsidan av planen. Som bilden visar är inte längre grusgången 

synlig förutom några större stenar, då gången är täckt av granulat.  
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Bild 1: Källbrinks IP 

 

Det som kunde konstateras under förstudien var att för Huddinge kommun finns ej något 

annat alternativ än konstgräs, på grund av den mängd spelare som är aktiva i kommunen. 

Tills det att konstgräsplaner vidareutvecklas kommer granulat således vara en del av fotbollen 

i Huddinge. Däremot finns det möjlighet att utforska andra fyllnadsmaterial, om det finns 
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andra alternativ än EPDM-granulat som är likvärdigt i egenskaper men med möjlig minskad 

miljöpåverkan. 

 

Generellt gällande konstgräsplaner finns som tidigare nämnt kunskapsluckor då mycket är 

outforskat, både gällande mikroplaster och granulat. För framtida studier är det av intresse att 

vidare studera risker med EPDM. Möjliga fortsatta studier är hur EPDM bryts ner, i vilken 

utsträckning nedbrytning kan ske till sekundär mikroplast, och vad det får för miljöpåverkan. 

Det finns idag enbart få studier kring lokala miljörisker för EPDM, och andra fyllmaterial, 

och en lokal miljörisk har därför ej kunnat fastställas. (Magnusson, 2016). Däremot har det 

fastställts att det kan utlakas ämnen ur granulat, enligt studie av Magnusson (2017) 

detekterades utsläpp av metaller, som exempelvis zink, koppar och arsenik, och organiska 

ämnen som lakas ut från konstgräsplanerna. Däremot bedöms ämnesutlakningen från granulat 

som via dränering kan spridas vidare till grund- eller dagvatten ha en liten påverkan till 

omgivningen. Även de detekterade metallutsläppen understeg satta riktvärden för utsläpp till 

dagvatten. Studien nämner att då vattnet som dräneras har liten inverkan för spridning av 

mikroplaster från granulat bör så lite vatten som möjligt lämna planen genom ytavrinning och 

istället se till att det dräneras genom planen. (Magnusson, 2017).  Det ska dock nämnas att 

granulat som åldras och nöts kan bidra till en fortsatt ämnesutlakning över tid. (Magnusson, 

2017), vilket ger att ämnesutlakning kan vara intressant att undersöka vid Nytorps Mosse IP 

vars granulat var mer utnött. Det märktes även under litteraturstudie att många tidigare 

studier är riktade mot spridning av mikroplaster till vatten och att det finns få arbeten om 

spridning på land. Av den anledningen kan det vara intressant att studera hur spridning av 

mikroplaster på land påverkar miljön.  

 

Gällande kvantifiering av utflöden är idag främst aktivitet på plan och snöröjning som har en 

mer trovärdig uppskattning, medan spridning till omgivande miljö har fler osäkra parametrar 

och därmed är grövre uppskattade. I Lassen (et al., 2015) antas att hälften av inflödet sprids 

till omgivande miljö, i Wallberg (et al., 2016) uppskattas att det resterande från inflöde som 

ej har spridits från aktivitet på plan eller snöröjning sprids till omgivande miljö. Hur mycket 

av det här som sprids på grund av borstning, regn och vind är inte kvantifierat, vilket betyder 

att värdet kommer variera beroende på var fotbollsplanen befinner sig geografiskt och 

rådande väderförhållande. Även marken runt planen, huruvida den är anlagd eller ej, kommer 

påverka möjligheten att återanvända granulatet som sprid i direkt omgivning. Det hade 

således varit intressant att kvantifiera dessa parametrar för att konkret fastställa skillnader 

mellan planer.  

 

Vidare kan det vara intressant att använda en kvantifiering av utflöden som idag har stora 

felmarginaler för att i framtiden kunna sätta en generell standard för konstgräsplaners bruk 

för att minska spridning av mikroplaster. Då fotbollsrörelsen i Sverige är så pass stor med ca 

600 000 aktiva spelare och 997 konstgräsplaner (Fogis, n.d. (c )) innebär att en standard för 

användning av granulat och ett förbättringsarbete för att minska utsläppen av mikroplaster 

kommer generera stor skillnad i den totala mängden som sprids till miljön. Konstgräsplaner 

är idag den näst största källan till utsläpp av mikroplaster i Sverige, och 1640–2640 ton 

mikroplaster beräknas spridas från konstgräsplaner varje år (Naturvårdsverket, 2017). På 

grund av detta anser vi att fotbollsanläggningar bör ta sitt ansvar för att minimera deras 

miljöpåverkan.   
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5. Slutsats 
Efter avslutat arbete av identifiering och kartläggning av spridning och flöden av granulat 

från konstgräsplaner i Huddinge kommun, tyder resultatet på att det finns en skillnad i 

potentiell risk för spridning av granulat mellan de enskilda planerna. Därtill kan det 

konstateras att utifrån rådande litteraturvärden för spridning av granulat bör mängden 

granulat på konstgräsplanerna i Huddinge kommun minska årligen.  

 

Utifrån riskmatrisen konstateras att Källbrinks IP har högst potentiell risk för spridning, på 

grund av hög risk för spridning till omgivande miljö, spridning till dagvatten och bristfällig 

uppsamlingsplats för röjd snö. Stuvsta IP hade lägst potentiell risk för spridning, på grund av 

avsaknad av snöröjning, ingen omgivande skog och ingen risk för spridning till dagvatten. 

Totalt för Huddinge kommun beräknas det årliga inflödet vara 3–4 ton granulat och utflödet 

vara 5,6–7,2 ton. De utflöden som har kunnat kvantifieras var aktivitet på plan, snöröjning 

och spridning till omgivande miljö där snöröjning var det största enskilda utflöde med 2–3 

ton årligen som sprids och ej kan återanvändas. 

 

Rekommenderade åtgärder är främst att se över uppsamlingsplats för röjd snö och utvärdera 

risken för spridning till vatten ytterligare. Borstställ vid planerna, granulatfilter i 

dagvattenbrunn och duschbrunnar samt granulatfällor för snöröjning är exempel på andra 

åtgärder som kan tillämpas.  
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