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Sammanfattning
Mikroplaster och dess miljöeffekter är ett forskningsområde under utveckling. Provtagning och
analysmetoder försvåras av att mikroplaster kan komma från olika råvaror, vilket innebär att dess innehåll,
partikelstorlek samt densitet kan variera. Det är däremot tydligt att mikroplaster är ett problem i marina
miljöer då intag och ackumulering av mikro- och makroplaster har registrerats i ryggradslösa djur, fiskar,
däggdjur och fåglar. Mikroplaster kan påverka bland annat matsmältningen och reproduktionen för
vattenlevande djur. Mikroplaster har även registrerats i föda som är relevant för människor, men vilka
effekter mikroplaster har på människor är ännu oklart. I en rapport från år 2017 uppskattade Svenska
Miljöinstitutet (IVL) konstgräsplaner till att vara den näst största kvantifierade källan till spridning av
mikroplaster till miljön med 1638 – 2456 ton per år, efter slitage från däck och vägar. Fotboll är en av
Sveriges populäraste sporter och antalet konstgräsplaner i landet uppgick år 2016 till 1336 stycken. Till
följd av att konstgräsplaner anses som en viktig källa till spridning av mikroplaster är det viktigt att utröna
orsakerna till hur och varför mikroplaster sprids från konstgräsplaner och även vilka åtgärder som kan
sättas in för att minska spridningen.
Syftet med denna studie är att identifiera orsakerna till spridning av mikroplaster samt att presentera
åtgärder som kan minska den totala spridningen av mikroplaster från konstgräsplaner. Metodiken utgick
från tidigare studier av mikroplaster i vattenmiljö och vattenprover inhämtades från två konstgräsplaners
dräneringsbrunnar och från en konstgräsplans lysimetrar, vilka har samlat upp vatten som har infiltrerat
genom planen. Utöver detta har även fältstudier med observationer utförts vid två konstgräsplaner och
samtal med driftsansvariga har bidragit med ytterligare relevant information om hur mikroplaster kan
spridas.
Resultaten visar att mikroplaster sprids från konstgräsplaner och att de identifierade orsakerna till
spridningen, utan inbördes storleksordning, främst är:
1. Aktivitet på planen
2. Borstning av planen
3. Snöröjning
4. Regn (vilket innebär infiltration genom planen samt ytavrinning)
Dessa orsaker, samt möjliga spridningsvägar för mikroplaster från en konstgräsplan till omgivningen, har
visualiserats i en konceptuell modell, figur 11. Modellen har två systemgränser; det inre systemet utgörs av
själva konstgräsplanen, medan det yttre systemet utgörs av närområdet runt omkring planen och kan
likställas med idrottsanläggningen. Det är endast mikroplaster som sprids från det yttre systemet ut till
omgivningen som bedöms kunna ha ekologiska konsekvenser.
Okulära mikroskopstudier av vattenprover från dräneringsbrunnar visade på förekomst av mikroplaster.
Kvantifiering av mängden fast material som kan nå dräneringsbrunnar, där mikroplaster utgör en okänd
andel, uppgick till maximalt 340 – 370 kg per år och konstgräsplan med måtten 105m×65m. Mängden
mikroplaster som maximalt kan infiltreras genom en konstgräsplan ner till dess dränering kvantifierades
till 0,003 kg per år och konstgräsplan med måtten 105m×65m. Detta indikerar att det kan krävas mer
öppna transportvägar, exempelvis öppna brunnar, för att mikroplaster ska kunna nå dräneringsbrunnar i
en större viktmässig omfattning. Kvantifieringen av övriga orsaker till spridning av mikroplaster från
konstgräsplaner till omgivningen är osäker, men försiktiga uppskattningar visar på att de är viktmässigt
omfattande. För att mäta och säkerställa antalet partiklar som sprids från konstgräsplaner skulle mer
omfattande provtagningar och analyser behöva genomföras.
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Konkreta åtgärder som kan tillämpas för att minska den totala spridningen av mikroplaster från
konstgräsplaner är att borsta av kläder och skor innan planen eller anläggningen lämnas, informera
personer som uppehåller sig vid planerna om problematiken, täcka för brunnar vid driftsaktiviteter,
strategisk hantering av snöröjning, återföra granulat från anläggningen till själva planen, installera filter i
brunnar samt att tömma brunnar på vatten och material. För att sätta problemet med mikroplaster från
konstgräsplaner i sitt sammanhang så är det viktigt att förstå problemet i sin helhet. Vidare studier föreslås
fokusera på att kvantifiera ovan nämnda orsaker till spridning av mikroplaster från konstgräsplaner, samt
att kartlägga och kvantifiera spridningen utifrån de olika spridningsvägarna.
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Summary
Microplastics and its environmental impacts is a research area under development. Sampling and analysis
methods are complicated by the fact that microplastics may come from different raw materials, which
means that its content, particle size and density may vary. It is clear that microplastics is a problem in
marine environments as intake and accumulation of micro- and macroplastics have been recorded in
invertebrates, fish, mammals and birds. The microplastics may affect, among other things, the digestion
and reproduction of aquatic animals. The microplastics have also been recorded in foods that are relevant
to humans, but what effects microplastics have on humans is still unclear. In a report from 2017, the
Swedish Environmental Research Institute (IVL) estimated artificial turf fields to be the second largest
quantified source for spreading the microplastics to the environment with 1638 - 2456 tons per year, after
wear of tire and roads. Football is one of Sweden's most popular sports and the number of artificial turf
fields in the country in 2016 reached 1336. Due to the fact that artificial turf fields is considered an
important reason for the spreading of microplastics, it becomes important to investigate the reasons why
and how microplastics are spread from artificial turf fields and also what measures can be taken to reduce
the spread.
The purpose of this study is to identify the reasons why microplastics are spread, as well as to present
measures that can reduce the overall spread of microplastics from artificial turf fields. The methodology is
based on previous studies of microplastics in aquatic environments and water samples were collected from
drainage wells that belonged to two artificial turf fields and from a “water-infiltration-sampler” from a
third field. In addition, field studies with observations have been carried out at two other artificial turf
fields, and conversations with maintenance personal have provided additional relevant information on
how microplastics can be spread.
The results show that microplastics are spread from artificial turf fields and the identified reasons for this
spreading, without specific order of magnitude, are mainly:
1. Activity on the field
2. Brushing of the fields
3. Snow plowing of the fields
4. Rain (which means infiltration through the field as well as surface runoff)
These causes, as well as possible pathways for the spreading of microplastics from an artificial turf field to
the surroundings, have been visualized in a conceptual model, Figure 11. The model has two system
boundaries; the inner system consists of the field itself, while the outer system is the direct area around
the field and can be equated with the sports facility. It is only microplastics that are spread from the outer
system to the environment which is considered to cause ecological consequences.
Ocular microscopy studies of water samples from drainage wells showed presence of microplastics.
Quantification of the amount of solids that can reach the drainage wells, where microplastics constitute an
unknown proportion, amounted to a maximum of 340 – 370 kg per year and artificial turf field measuring
105m×65m. The maximum amount of microplastics that can infiltrate through an artificial turf field down
to its drainage system was quantified to 0,003 kg per year and artificial turf of 105m×65m. This indicates
that more open transport routes, such as open wells, could be needed to allow microplastics to reach
drainage wells to a greater extent. The quantification of other causes for the spreading of microplastics
from artificial turf fields to the environment area is uncertain, but careful estimations show that they are
weighty comprehensive. To measure and secure the number of particles that are spread from artificial turf
fields, more extensive sampling and analysis would have to be carried out.
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Measures that can be applied to reduce the overall spread of microplastics from artificial turf fields is to
brush off clothes and shoes before leaving the field or facility, informing people that use the fields about
the problem, covering up open wells during operational activities and maintenance, strategic handling of
snow removal, return granules from the facility to the field, installing filter in wells, and empty wells of
water and particles. In order to put the problem of microplastics from artificial turf fields in its context, it is
important to understand the problem in its entirety. Further studies are proposed to focus on quantifying
the above mentioned causes for the spreading of microplastics from artificial turf fields, as well as mapping
and quantifying the spread based on the different pathways.
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1. Introduktion
Fotboll är en av Sveriges populäraste idrotter (RF, 2016) och antalet konstgräsplaner i landet uppgick år
2016 till 1336 stycken, alla olika storlekar och även inomhusplaner inkluderade (Magnusson et al, 2017).
Konstgräsplaner är fördelaktiga jämfört med andra underlag, såsom grus och gräs, då planerna kan
användas under längre tid varje år, speciellt om de snöröjs. Konstgräsplaner kan på så sätt bidra till fler
speltimmar och ökad tillgänglighet. Som allt annat som byggs i samhället är konstgräsplaner en anläggning
som kräver drift och underhåll, vilket innebär att det ur miljö- och hållbarhetsperspektiv finns många saker
som kan och bör undersökas. I tidigare studier har bland annat innehåll och utlakning av oönskade ämnen
(KEMI, 2006; Cheng et al., 2014) och omgivningspåverkan genom systemanalyser och massflöden
(Magnusson, 2015;2017) studerats, men det är först på senare tid som konstgräsplaner har diskuterats ur
ett mikroplastperspektiv. I en rapport från Svenska Miljöinstitutet (IVL) år 2017 uppskattades
konstgräsplaner till att vara den näst största kvantifierade orsaken till spridning av mikroplaster till miljön
med 1638 – 2456 ton per år, endast slitage från däck och vägar anses ge större spridning till miljön
(Magnusson et al, 2017).
1.1 Bakgrund
Mikroplaster är idag ett stort problem i miljön, både i sjöar och hav samt på land (Horton, 2017).
Nedbrytning av plast i naturen är svårt och sker långsamt, varpå plast blir långlivat i den miljö där det
hamnar, antingen som makro- eller mikroplast (HELCOM, 2015). Både intag och ackumulering av mikrooch makroplaster har registrerats i ryggradslösa djur, fiskar, däggdjur och fåglar. Mikroplaster kan påverka
bland annat matsmältningen och reproduktionen för vattenlevande djur. Mikroplaster har registrerats i
föda som är relevant för människor och kan alltså teoretiskt komma att påverka oss genom ackumulering i
näringskedjan. (Kärrman, et al., 2016).
M ikroplaster har många olika ursprungskällor och en av dessa är konstgräsplaner. IVL uppskattar att cirka
2 - 3 ton av fyllmaterial, även kallat granulat, fylls på årligen på varje fullstor fotbollsplan med arean 7881
m2, vilket gör att samma mängd kan misstänkas spridas från planerna varje år. Hur stor del av detta som
slutligen hamnar i marina miljöer är dock ovisst (Magnusson et al., 2017). Enligt hänsynsreglerna i
miljöbalkens andra kapitel (MB 2 kap) ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet vidta de
skyddsåtgärder och den försiktighet som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten
medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Det finns överlag idag liten kunskap om hur
spridningen av mikroplaster från konstgräsplaner ser ut. Ett problem är att det saknas mätningar för att
bestämma hur stor mängd mikroplaster som sprids via dränerings- och dagvattenbrunnar, men framförallt
så saknas det en tydlig kartläggning över varför mikroplaster sprids från konstgräsplaner och vilka åtgärder
som kan förhindra spridningen.
1.2 Tidigare studier
Studier kring mikroplaster är fortfarande relativt nytt, men ett flertal studier som berör problemområdet
har publicerats de senaste åren. Exempelvis så har liknande studier som den IVL gjort, om kartläggning av
orsaker och spridningsvägar, utförts i Danmark (Lassen et al., 2015), Norge (Sundt et al, 2015) och Tyskland
(Essel et al., 2015). Av dessa tre studier så är det endast den danska som tar upp konstgräsplaner som en
orsak till spridning av mikroplaster till omgivningen. Gemensamt för studien av IVL (Magnusson et al.,
2017) och den danska studien (Lassen et al., 2015) är att kvantifieringen av hur mycket mikroplaster som
sprids från planerna inte har skett genom mätningar utan genom uppskattningar av hur mycket granulat
som årligen fylls på vid varje plan.
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Specifikt för fotbollsplaner har en studie om läckage av farliga ämnen från konstgräsplaner utförts av
Simon Magnusson (2015), Teknisk lic. vid Luleå universitet. Denna studie behandlar inte mikroplaster, men
tillhandahåller en utförlig systemanalys över just konstgräsplaner och berör även massflöden. Studien har
till följd av detta använts för inhämtning av bakgrundinformation. Det finns även ett antal nyligen utförda
studier kring konstgräsplaner och mikroplaster, dessa beskrivs här nedan.
Två stycken examensarbeten behandlar förekomsten av mikroplaster i dräneringsbrunnar; Joel Svalin
(Svalin, 2016), vid Göteborgs universitet och Karin Widström (Widström, 2017), vid Stockholms universitet.
Studien av Svalin (2016) visar att mikroplaster från konstgräsplaner påträffades i vatten som flödar till
samlingsbrunnar i samband med nederbörd. Widström (2017) visar att mängden mikroplaster som
återfinns i ytavvattningsbrunnar är liten i förhållande till hur mycket som fylls på och kommer då fram till
att svinnet av mikroplaster måste gå via andra spridningsvägar. Svalin har tagit vattenprover och
presenterar sitt resultat i antal partiklar per plan och år, dock utan storleksordning. Widström har beräknat
mängden partiklar genom att mäta mängden bottensediment i brunnarna och därefter undersöka hur stor
del av sedimentet som är mikroplaster, resultatet presenteras i kilo per plan och år. De konstgräsplaner
som Svalin testade hade svart EPDM som granulat, medan de planer som Widström testade alla hade SBR.
Studierna är båda specifikt inriktade mot brunnar och beskriver därför inte andra möjliga spridningsvägar i
någon större utsträckning.
I en rapport av Wallberg (et al., 2016) redogörs bland annat spridningsvägarna för mikroplaster från en
idrottsanläggning med fyra konstgräsplaner. Detta visualiseras även i en enkel flödesmodell med
kvantifierade flöden, baserade på grova uppskattningar från en anställd inom Älvsjö AIK FF.
Flödesmodellen är enkel och lätt att förstå, men den saknar tydliga systemgränser och möjligtvis även vissa
orsaker till spridning av mikroplaster. Värdena från modellen återger att en mindre mängd mikroplaster
(600 – 1300 ton) sprids från konstgräsplaner i Sverige varje år än den siffra som IVL (Magnusson et al.,
2017) återger (1638 – 2456 ton). Resultat från Wallberg (et al., 2016) har tillsammans med rapporten från
IVL (Magnusson et al., 2017) och ett antal spridnings-åtgärdsförslag från Svenska Fotbollförbundet (SvFF,
2017) fungerat som delunderlag för en nyligen publicerad rapport av Naturvårdsverket (2017a). I denna
rapport presenteras konstgräsplaner som en källa till spridning av mikroplaster till naturen, men mängden
mikroplaster som sprids är dock oviss. Information från Naturvårdsverkets rapport har dock inte använts
som bakgrundsinformation i denna studie då arbetet med den rapporten har pågått parallellt med detta
arbete.
De kunskapsluckor som har identifierats i de tidigare studierna är framförallt ett systematiskt
förhållningssätt till spridningen av mikroplaster från konstgräsplaner och vilka olika systemgränser som kan
och bör definieras. Utgångspunkten bör vara att reda ut vilka orsakerna är till spridningen av mikroplaster,
därefter hur spridningsvägarna ser ut och slutligen vilka åtgärder som bör sättas in för att minska
spridningen. Materialflödesanalys (MFA) är verktyg inom miljösystemanalys som kan användas för att
uppnå ett strukturerat arbetssätt och som dessutom används för att beskriva in- och utflöden samt interna
flöden och ackumulation av material i ett definierat system (Finnveden & Moberg, 2005). Ett angreppssätt
baserat på materialflödesanalys (MFA) skulle kunna användas för att bättre tydliggöra var mikroplaster tar
vägen från en konstgräsplan.
1.3 Syfte och mål
Syftet med arbetet är att identifiera möjliga orsaker till spridning av mikroplaster från en konstgräsplan
med en djupare analys av spridningen till dränerings- och dagvattenbrunnar. Målsättningen är att
identifiera åtgärder som kan minska den totala spridningen av mikroplaster från konstgräsplaner.

2

För att uppfylla syftet ska följande delmål uppnås:
 Visualisering av möjliga orsaker till spridning av mikroplaster från en konstgräsplan i en konceptuell
modell
 Kvantifiering av möjlig spridning av mikroplaster från två konstgräsplaners dränerings- och
dagvattenbrunnar samt från en konstgräsplan till följd av infiltration genom planen
 Identifiering av potentiella åtgärder för att minska spridningen
1.4 Metod
De metoder som har använts för att uppnå studiens syfte är litteraturstudie, materialflödesanalys (MFA),
fältstudier med observation, fältstudier med provtagningar av vatten, kemiska laborationer samt analys av
resultaten. Hur tillvägagångssättet har gått till för respektive metod redogörs för i avsnitt ”2.
Genomförande”. Vid analys av resultaten så har även ett systemtänkande krävts då en konstgräsplan kan
ses som ett socio-tekniskt system. Detta innebär att det är viktig att förstå olika sammankopplade effekter
som kan bidra till helheten, exempelvis hur spridning av mikroplaster från konstgräsplaner ser ut och hur
detta kan minskas genom åtgärder av spelare, driftsansvariga och verksamhetsutövare. Studien som helhet
är kvalitativ då för få mätdata har inhämtats för att kunna klassificeras som kvantitativ.
1.5 Avgränsningar
Studien är ett examensarbete vid KTH och har därmed varit begränsad till 20 veckor. För att uppnå
studiens syfte har det varit viktigt att prioritera de okulära besiktningarna som skett varpå ett begränsat
antal provtagningar kunnat genomföras. Den geografiska avgränsningen har bestått av fem
konstgräsplaner i Storstockholm. Studien har finansierats av tre olika problemägare, Miljöförvaltningen i
Stockholm stad, Solna kommun och Nacka kommun. Dessa har uttryckt önskemål om att få veta vilka
eventuella åtgärder som kan sättas in vid kommunernas konstgräsplaner. Således har en konstgräsplan
inom varje ovan nämnt distrikt valts. Då det sedan tidigare finns mätutrustning installerat vid ytterligare en
plan, Rissne BP 2, så har även denna plan inkluderats i studien. Dessutom har även Älvsjö IP inkluderats, då
denna anläggning regelbundet besöks av författaren utanför detta projekt. Specifika systemritningar över
vattnets flöde från planen till recipient har tagits fram för Rågsveds BP, Skytteholms IP samt för Älta IP,
med motiveringen att bättre kunna hjälpa problemägarna med var åtgärder kan sättas in för just deras
planer. För Rissne BP 2 och Älvsjö IP har således inga systemritningar över vattenflödena tagits fram.
Det är främst identifiering av granulat och gräs som har vart fokus vid mikroskoperingen av vattenprover.
Mikroplaster från konstgräsplaner kan även teoretiskt komma från andra källor, exempelvis från kläder
eller skor som personer på planen använder. Plastpartiklar från andra material, såsom pad, geotextil och
dräneringsrör kan även dessa ge upphov till mikroplaster, men detta har inte berörts i denna rapport. I
materialflödesanalysen har primärt spridningsvägar för granulat analyserats då spridning av gräs bedöms
utgöra en förhållandevis liten andel av materialflödet.
Provtagningen har först och främst fokuserat på spridningsvägen av mikroplaster via dränerings- och
dagvattenbrunnar och andra spridningsvägar är därför endast identifierade utan att vara kvantifierade.
Endast granulaten SBR och EPDM ingick i studien då dessa granulat var de som fanns på de undersökta
konstgräsplanerna. Övriga granulat är nämnda och redogjorda för och vissa granulats egenskaper i vatten
har undersökts i laboratorium.
Studien är även avgränsad till att främst behandla MPs påverkan på miljön. Mikroplaster har troligtvis även
en inverkan på människor och dess hälsa, men kring detta saknas ännu mycket forskning. Att utreda detta
är inte nödvändigt för att uppnå studiens syfte, men fortsatta studier inom det problemområdet
uppmuntras likväl.
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2. Genomförande
Då mikroplaster är ett relativt nytt forskningsområde så finns idag ingen standardmetod för provtagning
och analys. För att identifiera mikroplaster så har vanligtvis metoden för flitrering av vatten till havs bestått
av att tråla vatten med antingen planktonnät eller så kallad mantatrål, där storleken på näten och filtren
varit 300 µm (Hidalgo-Ruz et al., 2012), men även filter med storleken 335 µm har använts (Gewert, 2015).
Finmaskigare filter kräver mer tid till både filtrering och analys, men till följd av att en stor del mikroplaster
är mindre än 300 µm så har på senare tid även finmaskigare filter med storleken 20 µm börjat användas
(Magnusson & Wahlberg, 2014). Det finns rekommendationer om att provtagning och analys bör ske med
ett grövre filter, 300 μm, och ett finmaskigare, 10 – 20 µm, med syfte att underlätta framtagandet av en
framtida standard (Magnusson & Norén, 2014). I detta kapitel beskrivs de olika metoderna som har
använts i denna studie, men framförallt så presenteras tillvägagångssättet för hur studien har genomförts.
Samtliga steg i genomförandemetodiken förklaras och redogörs för. I slutet av avsnittet beskrivs även hur
hanteringen av olika kontaminationsrisker har gått till.
2.1 Litteraturstudie
Litteraturstudie som metod innebär att inhämta för ämnet relevant information genom systematisk
sökning och granskning av vetenskapliga artiklar, avhandlingar och rapporter. Studiens huvudsakliga del
har bestått av att analysera data från laborationer och fältstudier, så litteraturstudien har främst använts
som metod för att finna bakgrundsinformationen om konstgräsplaner och mikroplaster. Sökning av
information har främst gjorts via KTH:s bibliotekdatabas, KTHB, med sökorden Konstgräs, Mikroplaster och
Granulat samt deras engelska motsvarigheter (Artificial turf, Microplastics och Infill). Ytterligare
information har sedan inhämtats utifrån relevanta källors referenslistor. Vid sökningen har ett kritiskt
förhållandesätt tillämpats, vilket har inneburit att vissa källor som inte har ansetts som tillräckligt
tillförlitliga har försakats.
2.2 Materialflödesanalys
En konceptuell modell för mikroplaster på en konstgräsplan utvecklades och presenteras senare i
rapporten i figur 11. Modellen baseras på miljösystemsanalys-verktyget materialflödesanalys, vilket
innebär att för ett system illustrera inflöde, ackumulering, utflöde, samt interna flöden. I detta specifika fall
har två slutna system skapats, ett inre system och ett yttre system. Detta är för att tydliggöra att det finns
en skillnad mellan systemen och samtidigt för att lättare förstå modellen. Modellen bedöms kunna
appliceras för samtliga konstgräsplaner med något slags granulat för att illustrera hur spridningen av
mikroplaster kan se ut.
Då huvudfokus för detta arbete har legat på provtagning av vatten från dränerings- och dagvattenbrunnar
så har de övriga spridningsvägarna endast undersökts i korthet. Detta för att lättare förstå problemet i sin
helhet, men även för att få en uppfattning om relationen mellan de olika spridningsvägarna. Olika
spridningsvägar, samt orsaker till spridning, visualiseras i Figur 11. Information om orsaker till spridning och
spridningsvägar kan hittas i vissa tidigare studier (Wallberg et al., 2016; Magnusson et al., 2017; Lassen et
al., 2015), men dessa har inte prioriterats och ingen fullständig konceptuell modell har tidigare gjorts. Till
följd av detta har den egna konceptuella modellen skapats. Modellen är framförallt baserad på besök vid
olika idrottsanläggningar och frågor till olika anläggningars vaktmästare och driftsansvariga. En exakt
kvantifiering av de olika orsakerna till spridning samt de olika spridningsvägarna har inte bedömts vara
möjlig utan att genomföra vidare studier under längre tid. En överslagsberäkning av mängden mikroplaster
som kan spridas till följd av de olika orsakerna är dock genomförd i denna rapports analysdel.
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2.3 Fältstudier med observation
Fältstudier med observation innebär att rent okulärt betrakta och identifiera information, utan att inhämta
fysiska prover för senare bearbetning. Denna metod har främst genomförts i syfte att belysa problemet i
sin helhet genom att få en uppfattning om de olika orsakerna till spridning av mikroplaster och de olika
spridningsvägarna. Kvantifieringen av antalet granulat och gräs som sprids via orsaken Aktivitet på planen
genomfördes genom ett antal mindre experiment i samband med fotbollsträningar på Älvsjö IP. Vid ett
tillfälle fick en spelare träna 90 minuter i en nytvättad jacka under en regnig träning, där denna jacka sedan
fotograferades efteråt samt att antalet partiklar (gräs/granulat) som fastnat på jackan uppskattades. Vid
två andra tillfällen, en blöt träning och en torr träning, så borstades en spelares skor av innan träningen
och fotograferades sedan efter att 90 minuters träning var slut. Dessa gånger beräknades antalet partiklar
mer noggrant. Utöver detta så har granulat även identifierats vid ett flertal tillfällen i ett fotbollslags
omklädningsrum och dessutom runtomkring på anläggningen. Totalt har fältstudier utan provtagning av
vatten skett 10 gånger; en gång vid Rissne BP 2, två gånger vid Älta IP och sju gånger vid Älvsjö IP.
2.4 Fältstudier med provtagningar
Fältstudier med provtagning har inneburit att inhämta fysiska vattenprover som sedan har bearbetats på
laboratorium med metoder som redogörs för senare i rapporten. I denna studie är det vattenprover som
har inhämtats och analyserats. Totalt har provtagningar skett vid fyra tillfällen; två gånger vid Rågsveds BP,
en gång vid Skytteholms IP och en gång vid Rissne BP 2. Provtagningarna vid Rågsveds BP och Skytteholms
IP har skett i dränerings- och dagvattenbrunnar. Provtagningar bestämdes att prioriteras på flödande
vatten vilket kräver nederbörd, varpå provtagningstillfällena valdes utifrån väderprognosen. I de fall som
ingen nederbörd förekom så genomfördes istället provtagning på stillastående vatten i brunnarna. Figur 1
visar en enkel skiss över hur en dräneringsbrunn kan se ut. Partikel A är flytandes i vattnet, partikel B är
suspenderad och partikel C är sedimenterad.

Figur 1. Dräneringsbrunn med olika slags partiklar.

Nedan följer en redogörelse för hur respektive provtagning har gått till, fullständig information om
respektive provtagning ges i appendix 1 (Rågsveds BP, provtagningstillfälle 1), appendix 2 (Rågsveds BP,
provtagningstillfälle 2), appendix 3 (Skytteholms IP) och appendix 4 (Rissne BP 2).
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2.4.1 Provtagning Rågsveds BP

Provtagning vid Rågsveds BP har skett vid två olika tillfällen, 2016-11-01 och 2017-03-31. Konstgräsplanen
har en dräneringsbrunn som allt vatten samlas i innan det leds vidare ut i dagvattennätet. Figur 2 visar
brunnen samt planens geografiska läge.

Figur 2. Karta över Rågsveds BP (Eniro 2016a).

Provtagningstillfälle 1
Det regnade kraftigt och blåste konstant under hela provtagningstillfället. Nederbörden vid
provtagningstillfället var cirka 4 mm/timme. Utförliga väderdata återfinns i appendix 1. Det var dock inget
inflöde eller utflöde av vatten i brunnen Tre olika prover togs därför från det befintliga vattnet i brunnen.
Samtliga prover togs ca 5cm under ytan. Mängden vatten i brunnen uppmättes till cirka 38 liter av 71
möjliga liter. Först togs ett prov (R1) utan påverkan på vattnet. Därefter rördes vattnet och allt
ackumulerat sediment om för att skapa en situation som skulle kunna uppstå vid kraftigt vattenflöde. Ett
prov (R2) togs på detta vatten. Därefter togs ett prov (R3) på vattnet 30 minuter efter den kraftiga
omrörningen. Tabell 1 ger vad respektive prov kan visa.
Tabell 1. Provtagningstillfälle 1 från Rågsveds BP.

Prov
R1

R2

R3

Vad provet visar
Representerar vattnet i brunnen vid mindre eller inget flöde.
Ger information om det finns flytande mikroplaster i vattnet, vilket motsvarar partikel A i
figur 1.
Representerar vattnet i brunnen vid maximalt vattenflöde.
Ger information om mängden sedimenterat material i brunnen, partikel B i figur 1,
och även om hur mycket mikroplaster som maximalt kan försvinna vid kraftigt vattenflöde.
Representerar vattnet i brunnen 30 minuter efter maximalt vattenflöde.
Ger information om det finns mikroplaster i vattnet 30 minuter efter kraftigt vattenflöde
och
kan således även ge en uppfattning om benägenheten för mikroplaster att sedimentera.
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Provtagningstillfälle 2
Det var ingen nederbörd vid detta tillfälle trots att prognos tidigare hade visat på kraftigt regn. Utförliga
väderdata återfinns i appendix 2. Ett triplikat av vattenprover togs därför på stillastående vatten från
brunnen, proverna benämns som Ra, Rb och Rc. Samtliga prover togs cirka 5cm under ytan. Mängden
vatten i brunnen uppmättes till cirka 38 liter av 71 möjliga liter. Tabell 2 ger vad respektive prov kan visa.
Tabell 2. Provtagningstillfälle 2 från Rågsveds BP.

Prov
Ra
Rb
Rc

Vad provet visar
Representerar vattnet i brunnen vid mindre eller inget flöde.
Alla tre prover ger information om eventuell förekomst av flytande mikroplaster i vattnet.

Figur 3 visar hur själva provtagningen såg ut och figur 4 visar dräneringsbrunnen ovanifrån. I figur 3 syns
även tre lysimeterslangar som har använts i tidigare studier om läckage av miljö- och hälsoskadliga ämnen.

Figur 3. Provtagning i dräneringsbrunn vid Rågsveds BP, 201611-01.

Figur 4. Dräneringsbrunn samt lysimeterslangar vid Rågsveds BP.
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2.4.2 Provtagning Skytteholms IP

Provtagning vid Skytteholms IP skedde 2016-12-01. Skytteholms IP består av 4 konstgräsplaner.
Avrinningen från planerna 2 och 3 har en gemensam uppsamlingsbrunn innan vattnet leds vidare ut i
dagvattennätet. Proverna är tagna i denna brunn. Ingen exakt information har kunnat inhämtas från hur
ledningar för yt- och dräneringsvatten går till uppsamlingsbrunnen. Uppsamlingsbrunnen samt
idrottsanläggningen geografiska läge visas i figur 4.

Figur 5. Karta över Skytteholms IP (Eniro, 2016b).

Vid provtagningstillfället så var det uppehåll. Total ackumulerad nederbörd de senaste sju dygnen innan
provtagningsdagen var 6,5mm. De tre senaste dygnen innan provtagningsdagen var dock helt utan
nederbörd. Utförliga väderdata återfinns i appendix 3. Fem olika vattenprover togs. Det var ett konstant
inflöde och utflöde av vatten i brunnen. Samtliga prover togs cirka 5 cm under ytan vid utloppskanten, där
vattnet rann ut från brunnen. Mängden vatten i brunnen uppmättes till cirka 350 liter av uppskattningsvis
1000 möjliga liter. Först togs tre prover (Prov 0, 1 och 2) utan påverkan på vattnet. Därefter rördes vattnet
och allt ackumulerat sediment om för att skapa en situation som skulle kunna uppstå vid kraftigt
vattenflöde. Ett prov togs på detta vatten. Därefter togs ett prov på vattnet 30 minuter efter den kraftiga
omrörningen. Prov 0 togs för hand och nuddade utloppskanten, varpå material från röret kan ha hamnat i
provet. Prov 1 – 4 togs genom att provflaskorna sattes fast på en förlängningspinne och sänktes ner i
vattnet. Tabell 3 ger vad respektive prov kan visa.
Tabell 3. Provtagning från Skytteholms IP.

Prov
S0
S1
S2

S3

S4

Vad provet visar
Anses inte vara representativt då det kan ha kontaminerats.
Detta prov har använts som referens, men inte legat till grund för slutsatser.
Representerar vattnet i brunnen vid mindre flöde.
Dessa prov ger information om det finns flytande mikroplaster i vattnet,
vilket motsvarar partikel A i figur 1.
Representerar vattnet i brunnen vid maximalt vattenflöde.
Ger information om mängden sedimenterat material i brunnen, partikel B i figur 1,
och även om hur mycket mikroplaster som maximalt kan försvinna vid kraftigt vattenflöde.
Representerar vattnet i brunnen 30 minuter efter maximalt vattenflöde.
Ger information om det finns mikroplaster i vattnet 30 minuter efter kraftigt vattenflöde
och kan således även ge en uppfattning om benägenheten för mikroplaster att
sedimentera.
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2.4.3 Provtagning Rissne BP 2

Provtagning vid Rissne BP 2 skedde 2017-03-31. Det var uppehåll under hela dagen, total nederbörd under
dagen var 0 mm. Total ackumulerad nederbörd sedan lysimetrarna senast tömdes (2016-11-01) var 155,0
mm. Utförliga väderdata återfinns i appendix 4. Under planen finns sex stycken lysimeterlådor nedgrävda.
Dessa är installerade cirka 0,5 m under markytan och samlar upp vatten som infiltrerar genom planen.
Varje lysimeterlåda har mätts till 0,37×0,27 m2, vilket ger en total uppsamlingsarea på 0,6 m2 för sex
stycken lysimeterlådor. I varje lysimeterbrunn finns två stycken lysimeterslangar som vardera går till en
egen lysimeterlåda under planen. Lysimetrarna tömdes på vatten genom att en speciell pump kopplades
på slangarna, denna pump drevs sedan med hjälp av en borrmaskin. Figur 6 visar lysimeterbrunnarnas
position samt konstgräsplanens geografiska läge.

Figur 6. Karta över Rissne BP 2 (Eniro 2016c).

Vid provtagningen återfanns vatten endast i de två slangarna i brunn 3. De två lysimetrar som innehöll
vatten benämns som L1 och L2 och övriga lysimetrar har inte använts då de inte innehöll något vatten.
Tidigare studier av dessa lysimetrar visar på att endast en liten del av all nederbörd når lysimetrarna
(Magnusson, 2017). Orsaken till detta kan vara att det krävs större regnmängder vid ett tillfälle för att
vatten ska kunna nå lysimetrarna (Magnusson, 2017). Detta har endast skett vid ett fåtal tillfällen under
perioden (Lantmäteriet, 2017). Utförliga väderdata återfinns i appendix 4. Tabell 4 visar vad vattnet i
proverna representerar.
Tabell 4. Provtagning från Rissne BP 2.

Prov
L1
L2

Vad provet visar
Den sammanlagda mängden vatten från dessa två lysimetrar representerar
den totala mängd nederbörd som har infiltrerat genom planen på en yta om 0,6m 2 sedan
lysimetrarna senast tömdes, 2016-11-01.
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2.5 Labanalys
Samtliga labanalyser har utförts vid KTHs kemilabb för mark- och vattenteknik. Labanalyserna bestod av tre
olika steg; filtrering av provtagningsvattnet, identifiering av mikroplaster med hjälp av mikroskop samt
glödgning av materialet för att bestämma mängden organiskt material. Här nedan beskrivs utförandet av
de tre olika stegen i detalj.
2.5.1 Filtrering

Det första steget under laborationerna bestod av att filtrera det provtagna vattnet. Mikroplaster är
fortfarande ett relativt nytt forskningsområde, vilket gör att det ännu inte finns någon absolut
standardmetod för hur provtagning och analysering bör gå till. En rekommendation är att filtrera och
analysera tagna vattenprover genom minst ett grövre och ett finmaskigare filter, där det grövre ofta är 300
μm-filter och det finmaskigare vanligen är 20 µm (Magnusson & Norén, 2014). Denna metod gör det
lättare att urskilja mängd och storlek på funna partiklar. Det finns även ännu finare filter på exempelvis 10
µm, men för att analysera prover med sådana krävs mer avancerad utrustning än ett vanligt
stereomikroskop (Magnusson & Wahlberg, 2014). Då just ett stereomikroskop användes vid denna studie
så valdes filterstorlekarna till 300 µm och 20 µm.
Filtret sattes fast under metalltratten med hjälp av ståltråd och en vakuumsug kopplades fast på bägaren.
Inför filtreringen sköljdes ståltratten och bägaren med destillerat vatten. När filtren fästes med ståltråd
användes gummihandskar. Vakuumsug användes för att öka vattnets flödeshastighet då de tätare filtren
(20 µm) lätt satte igen när det fanns partiklar och smuts i vattnet. När filtreringen genom 300 µm-filtret var
klar så markerades mängden vatten med märkpenna på glasbägaren. Denna mängd vatten fastställdes
sedan med hjälp av mätglas. Därefter sköljdes provflaskan med destillerat vatten och filtrerades igen, för
att få med eventuella partiklar som fastnat i själva flaskan. Allt det filtrerade vattnet filtrerades sedan på
samma sätt genom det mindre filtret (20 µm). Figur 7 visar hur filtreringen såg ut och figur 8 visar det
mikroskop som användes, med tillhörande lampor för extra sidobelysning.

Figur 7. Filtrering av provtagningsvatten.

Figur 8. Stereomikroskop med extra belysning från båda sidor.
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2.5.2 Mikroskopering

Mikroskoperingen genomfördes med
Förstoringen var upp till 50 gånger. En
mikroskräp beskrivs i en rapport från
beroende på storleken på filtret som
kategorier:
o Plastfibrer
o Icke syntetiska fibrer
o Plastpartiklar

ett stereomikroskop med extra belysning från båda sidor.
beprövad metod för att kategorisera och identifiera olika sorters
Norén et al. (2015). Där delas mikroskräp in i olika kategorier
har använts. För det större filtret (300 µm) användes följande

För det mindre filtret (10 µm) användes följande kategorier:
o Plastfibrer
o Icke syntetiska fibrer
o Plastpartiklar
o Röda partiklar (potentiella båtbottenfärgspartiklar)
o Potentiella förbränningspartiklar
o Partiklar av okänt material
I samma rapport står även hur de olika kategorierna kan identifieras. Detta har delvis legat till grund för
identifieringen och kategoriseringen av partiklarna i denna studies vattenprover, men denna studie
specifikt riktar sig till mikroplaster från konstgräsplaner så fokuserades mikroskoperingen på att identifiera
just de typer av mikroplaster som kan kopplas till just konstgräsplaner, det vill säga främst granulat och
själva konstgräset. Partiklarna delades således in i kategorierna:





Granulat
Gräsfragment
Trådfragment
Övriga partiklar
o Exempelvis stenar, växtdelar, insekter eller mikroplaster som inte direkt kan härledas till
konstgräs

För att lättare kunna identifiera granulat i mikroskopet användes först referensprov med SBR och EPDM,
där dessa först klipptes i mindre bitar och sedan krossades med mortel. Sedan studerades granulaten i
olika vinklar och ljus. Även konstgräsprover klipptes i mindre delar för att användas som referens vid
mikroskopering. Ett overhead-papper tejpades fast på den undersökta petriskålen för att underlätta
kvantifieringen av partiklar, samt minimera risken att räkna fel. Detta papper delades sedan in i rutor från
A1, A2, …, till I13. Därefter noterades antalet partiklar, samt typ, för varje ruta.
2.5.3 Glödgning

Att glödga, även kallat att mäta glödförlust, innebär att hetta upp ett material så pass mycket att allt
eventuellt organiskt material förbränns. Detta gjordes för att få en uppfattning om hur stor del av allt
material som fastnat i filtren som är organiskt, vilket betyder att det inte kan uteslutas att det är granulat.
Materialet som fastnat på filtren borstades försiktigt ner i en keramikskål som vägdes i förhand. Denna
keramikskål vägdes sedan igen och sattes sedan på torkning i en ugn i 55 oC under 24 h, detta för att all
potentiell vätska skulle avdunsta. Efter torkningen vägdes skålen igen och sattes sedan in i en annan ugn,
varpå själva glödgningen startade. Glödgningen innebar att ugnen värmdes till 550 oC under 1 h. När skålen
sedan svalnat så vägdes den igen, tillsammans med resterande material som fanns kvar i. Vågen som
användes hade en känslighet om 100 µg +/- 50 µg.
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2.5.3 Referensprov

Ett antal referensprov utfördes med avseende att förbättra tillvägagångssättet vid både filtrering och
mikroskopering. Granulaten EPDM och SBR sönderdelades i mindre delar genom att klippa och krossa med
mortel. Därefter späddes dessa partiklar ut i vatten för att sedan filtreras och mikroskoperas. De
sönderdelade partiklarna studerades noggrant i olika vinklar, belysning samt med olika förstoringsgrader
på mikroskopet. Detta genomfördes för att kunna analysera de riktiga proverna med större säkerhet.
2.6 Beräkningar och analys av resultat
Laborationsresultaten från Rågsveds BP och Skytteholms IP har använts för att räkna ut hur stor del av
antalet funna partiklar som är, eller kan vara, mikroplaster från konstgräsplanerna och dessutom använts
för att kvantifiera mängden mikroplaster som kan spridas via respektive anläggnings dräneringsbrunn per
år. Laborationsresultaten från det tömda vattnet i lysimetrarna vid Rissne BP 2 har använts för att
kvantifiera mängden SBR-granulat som, per år, kan spridas till följd av infiltration genom planen. Utöver
detta har även övriga orsaker till spridning av mikroplaster från konstgräsplaner, Aktivitet på planen,
Borstning och Snöröjning, kvantifierats med hjälp av försiktiga uppskattningar. Samtliga kvantifieringar har
sedan sammanställts i en tabell för att bättre kunna jämföra de olika orsakerna till spridning gentemot
varandra.
2.7 Hantering av kontaminationsrisker
Stor vikt lades på att försöka undvika kontaminering av prover, både vid provtagning och labanalys.
Mikroplaster kan lätt avsöndras från olika material, exempelvis kläder av fleece eller ylle, så medvetna val
av kläder var ständigt förekommande. Vid provtagningen var provflaskorna stängda till dess att provet togs
och sedan sattes locket direkt på igen. Brunnslocken öppnades med försiktighet då det fanns risk att
granulat som ansamlats i brunnskanten kunde ramla ner i brunnen. På labbet så hanterades samtliga filter
med pincett i största utsträckning, de gånger filtren var tvungna att hanteras för hand, exempelvis vid
fastsättning runt ståltratten, så vidtogs största noggrannhet att endast röra undersidan av filtren och då
även med gummihandskar. Innan varje filtrering så mikroskoperades varje filter och de eventuella partiklar
som kunde tas bort med pincett plockades bort, resterande partiklar dokumenterades för att ha som
referens till efter filtreringen. Filtren förvarades ständigt under lock för att undvika kontaminering av luft
från omgivningen, undantaget direkt efter filtreringen då filtret torkade. Detta utfördes i dragskåp under 1
– 2 timmar med petriskålens lock cirka 2 millimeter öppet.
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3. Teoretisk bakgrund
Detta kapitel syftar till att ge läsaren djupare förståelse för de resultat som senare redovisas. Först beskrivs
den teoretiska bakgrunden för mikroplaster och konstgräsplaner, därefter presenteras information om de
olika granulaten som finns och slutligen beskrivs även de konstgräsplaner som har ingått i studien.
3.1 Mikroplaster
Plast är ett mångsidigt material och används dagligen överallt i samhället då det är både hållbart och billigt.
Plast är ett samlingsnamn för hel- och halvsyntetiska material och består av organiska polymerer som
vanligtvis härstammar från olja eller gas (Andrady, 2011). Definitionen av mikroplast är en plastpartikel
som större än 1 µm men mindre än 5 mm. Övre gränsen är allmänt accepterad (GESAMP, 2015;
Magnusson et al., 2017), medan den undre gränsen och oftast definieras av den provtagningsanordning
som används (Magnusson, et.al 2017). mikroplaster klassificeras som antingen primära eller sekundära.
Primära mikroplaster är sådana som har tillverkats för att vara i just den storleken, medan sekundära
mikroplaster är plastpartiklar som uppstår till följd av slitage eller användning av större plastmaterial
(GESAMP, 2015). Exempel på primära mikroplaster är granulat till konstgräsplaner och små plastkulor i
kosmetika, medan sekundära mikroplaster exempelvis uppstår från slitage av däck eller, mer specifikt för
denna studie, slitage av konstgräs eller granulat.
3.1.1 Källor och spridningsvägar

Regeringen gav år 2015 Naturvårdsverket i uppdrag att identifiera viktigare källor i Sverige till utsläpp av
mikropartiklar av plast i havet och verka för att reducera uppkomst och utsläpp av mikroplast från dessa
källor (Naturvårdsverket, 2017b). Svenska miljöinstitutet (IVL) fick sedan i uppdrag av Naturvårdsverket att
kartlägga källor och spridningsvägar av mikroplaster i havet (Naturvårdsverket, 2017b). IVL har därefter
publicerat en rapport i mars 2016 som sedan reviderades i mars 2017. I den rapporten framgår att trafik,
vilket innebär slitage av däck och vägar, utgör den största kvantifierade orsaken till spridning av
mikroplaster till miljön med uppskattningsvis 8 900 ton per år. Den näst största kvantifierade orsaken är
konstgräsplaner med uppskattningsvis 1 638 – 2 456 ton per år (Magnusson et al., 2017) vilket kan vara en
anledning till att mycket fokus har hamnat på konstgräsplaner. Hur mycket av MPna från trafik och
konstgräsplaner som letar sig ut till någon recipient är fortfarande oklart (Magnusson et al., 2017).
Utöver trafiken och konstgräsplaner så är andra stora orsaker till spridning slitage från båtskrov (cirka 160–
740 ton per år), tvätt av kläder (syntetfibrer, cirka 8 – 950 ton per år) och industriell produktion och
hantering av primärplast (cirka 310 – 530 ton per år) (Magnusson et al., 2017). De stora spannen i
volymerna indikerar stor osäkerhet kring de exakta mängderna. En orsak till spridning som inte är
kvantifierad, men som kan misstänkas bidra med en väsentlig del plast, är nedskräpning och sopor.
3.1.2 Egenskaper och konsekvenser av mikroplaster

Plast som material är väldigt hållbart och har svårt att brytas ner helt i naturen. En nedbrytning från större
partiklar till mindre sker dock till följd av exempelvis fysisk slitage och solljus, men trots detta är det möjligt
att plast i vattenmiljöer återstår i hundratals år (OSPAR, 2014). Antalet plastbitar i världshaven vara minst
5,25 biljoner och motsvara mer än 250 000 ton (Eriksen et al., 2014). Till följd av att plast kan bestå av flera
olika slags ämnen så kan spårning av ursprungskälla försvåras när plast återfinns i havsmiljöer eller
naturen. Densiteten hos olika plastpartiklar skiljer sig, vilket gör att vissa plastpartiklar flyter medan andra
sjunker. Det är däremot inte endast plastens densitet som avgör dess beteende i vatten, utan adsorption
av andra ämnen eller partiklar skulle kunna få plast med lägre densitet än vatten att sjunka (Carr et al.,
2015) och turbulens kan teoretiskt göra att plaster med högre densitet än vatten hålls suspenderade eller
flytandes (Kukulka et al., 2012).
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Plastskräp kan innehålla farliga kemikalier från tillverkning som sedan läcker ut i vatten, men plast i vatten
kan även ackumulera föroreningar och kemikalier som finns i vattnet (Kärrman, et al., 2016). Exempel på
föroreningar och kemikalier som mikroplaster i vatten kan ackumulera är persistenta organiska
föroreningar (POP) och polycykliska aromatiska kolväten (PAH) (Rios et al., 2007) samt troligen hydrofoba
organiska kemikalier (HOC) (Lee et al., 2013). Det är oklart vilka effekter just dessa ämnen har på
vattenlevande organismer (Andrady, 2011), men mikroplaster kan bidra till exempelvis minskad
reproduktion, försämrad matsmältning och nedsatt allmäntillstånd hos vattenlevande djur (Kärrman et al.,
2016). I en svensk studie utförd av Örebro universitet (Kärrman et al., 2016) så har plast i olika storlekar
identifierats som ett stort problem för vattenlevande organismer, inkluderande djurplankton, musslor,
marina maskar, kräftdjur, fisk och fåglar (Kärrman et al., 2016). Organismer i hela marina näringskedjan kan
få i sig mikroplaster till följd av dessa äts och sedan ackumuleras i näringskedjan (Ivar do Sul & Costa,
2013).
Mikroplaster är fortfarande ett ungt forskningsområde och trots att det finns mycket forskning kring plast i
haven så är det ovisst vilka effekter olika storleksfraktioner på plasten kan ha, men det är troligt att
möjligheten till upptag av mikroplaster av vattenlevande organismer ökar i samband med att storleken blir
mindre. Huruvida mikroplaster påverkar ekologin på land och oss människor är även det ovisst.
Mikroplaster har dock hittats i föda som är relevant för människor (Kärrman et al., 2016). Problemet med
mikroplaster, och nedskräpningen av plast överlag, kan dock ses som en socioekonomisk kostnad,
samtidigt som det är möjligt att mikroplaster utgör en risk för människors hälsa (OSPAR, 2014).
3.2 Konstgräsplaner
I Sverige fanns det 1336 konstgräsplaner år 2016, alla olika storlekar och även planer inomhus inkluderade
(Magnusson et al, 2017). Storleken på en fotbollsplan benämns vanligen med avseende på hur många
spelare som kan spela på den. På en fullstor plan spelar 11 mot 11 spelare och en sådan plan kallas således
för 11-manna plan. Storleken på en 11-manna plan varierar något, men en ungefärlig storlek som har
använts för jämförelse i denna rapport är 105×65 m2. Av alla planer i Sverige så var 697 stycken så kallade
11-manna planer, 235 stycken är tillsammans 9-manna, 7-manna och 5-manna planer, 81 stycken är
inomhusplaner och 323 stycken planer är huvudsakligen för andra idrottsgrenar (Magnusson et al, 2017).
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3.2.1 Uppbyggnad av konstgräsplaner

En konstgräsplan består av flera lager. I figur 9 illustreras en konstgräsplans uppbyggnad i genomskärning.

Figur 9. Uppbyggnad av en konstgräsplan i genomskärning (Magnusson, 2017). Bild kopierad med tillstånd.

Det finns även andra granulat än SBR, TPE, EPDM och R-EPDM, exempelvis kork. Utförlig information om
olika granulat redogörs för i avsnitt 3.2.2. Paden i figur 8 är ett stötdämpande skikt och utgör tillsammans
med granulatet planens önskvärda svikteffekt. Konstgräsplaner kan installeras med eller utan pad. Om en
pad används så är själva konstgräset vanligen 40 mm långt och det fylls sedan med sand och
gummigranulat. Paden och granulat ger då tillsammans den önskade svikteffekten. Om en pad inte
används är själva gräset vanligen 50 – 60 mm långt och mer granulat behövs för att uppnå önskad
svikteffekt (UNISPORT, 2017a). Konstgräsplanerna byggs även med olika lutning, kallad bombering, för att
få vattnet att rinna på ett specifikt sätt. En vanlig lutning är att planen är 1 % högre i mitten än på
långsidan. Bomberingen brukar vara byggd i kuvertform, med lutning ut mot hörnflaggorna (SvFF, n.d).
Denna lutning kallas även för kuvert-lutning eller fiskbens-lutning. Figur 10 visar ett exempel på en
bomberad plan med kuvert-lutning.

Figur 10. Illustration av bomberad plan (SvFF, n.d).
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3.2.2 Konstgräsplaner och mikroplaster

Konstgräsplaner består av flera lager, se figur 9. Granulatet ligger löst i gräset vilket gör det
spridningsbenäget. Granulat används för att konstgräsplanen ska ha spelmässigt önskvärda egenskaper,
vilket innebär en viss svikt och dämpning, men också för att själva gräset ska vara mer benäget att stå upp
och dessutom inte slitas lika lätt (Pers kom Stefan Cårebro, 2016-12-01). Utöver granulatet så kan även
slitage av själva gräset bidra till spridning av mikroplaster, men fokus i denna studie är främst på
granulatet. En 11-manna konstgräsplan innehåller ursprungligen 51 – 87 ton granulat, beroende på vilket
granulat som används och dess bulkningsdensitet (Magnusson, 2015). Beroende på granulatens
bulkdensitet så varierar hur stora mängd viktmässigt som en konstgräsplan behöver fyllas med.
Bulkdensiteten har i tidigare studie visats kunna vara större för TPE och EPDM och lägre för SBR (Skenhall
et al., 2012). Enligt IVL så misstänks 2 – 3 ton granulat per plan fyllas på årligen och till följd av att nya
konstgräsplaner anläggs så användes totalt 75 000 ton granulat under år 2015 (Magnusson et al, 2017).
Konstgräsplaner kan ha olika slags granulat. En kartläggning av vilka granulat som används i Sverige har
gjorts av Ecoloop AB där totalt 657 planers granulat från år 2015 har undersökts (Pers kom Sandra Frosth,
2017-05-17). Det finns icke-organiska och organiska typer av granulat, där de icke-organiska används
överlägset mest (Pers kom Sandra Frosth, 2017-05-17). Icke-organiska granulat är EPDM, R-EPDM, SBR och
TPE. Organiska granulat kan vara kork, kokos eller bark. Storleken på granulaten varierar, men ligger
vanligtvis mellan 0,7 och 2 mm (Genan, 2017), men har även uppmätts av författaren till maximalt 3 mm.
Detta bekräftar att partiklarna storleksmässigt är mikroplaster. Även om inte alla granulat är gjorda av just
plast så benämns de i denna rapport som mikroplaster. Det är svårt att veta exakt vilka ämnen olika
granulat innehåller då tillverkare inte alltid tillhandahåller denna information.
Ett enkel laborationstest utfördes med olika granulat med avseende på deras egenskaper i vatten.
Informationen från detta är inte direkt kopplat till studiens syfte, men kan vara relevant för fortsatta
studier inom ämnet. Resultaten från laborationerna visade att EPDM tenderade att flyta i kranvatten,
medan SBR och TPE tenderade att sjunka. R-EPDM flöt delvis och sjönk delvis. Utförliga resultat
presenteras i appendix 5. Här nedan följer en beskrivning av respektive granulat och dess användning.
EPDM
EPDM består av nytillverkat, vulkaniserat industri- eller naturgummi (SvFF, n.d) och materialet kan ha flera
olika färger; svart, grönt och grått. Vulkanisering, numera kallat vulkning, är en process där rågummi
omvandlas från att vara en klibbig och formbar massa till ett formstabilt och elastiskt material med hög
draghållfasthet (NE, 2017). EPDM är även vanligt förekommande som fallskydd vid lekplatser (Gabert,
2012), men då inte som granulat utan som en hårt kompakterat massa med dämpande egenskaper. EPDM
var år 2015 det näst vanligaste granulatet i Sverige på de undersökta konstgräsplanerna (Pers kom Sandra
Frosth, 2017-05-17). En 11-manna konstgräsplan med EPDM kan innehålla cirka 61 ton granulat
(Magnusson, 2015).
R-EPDM
R-EPDM är återvunnet gummi från exempelvis kablar och bilmattor (Magnusson, 2015). Till följd av att REPDM kan innehålla flera olika material så blir det svårare att exakt utröna vad det innehåller. I en rapport
från 2016 (Wallberg et. al) så rekommenderas därför inte användning av R-EPDM, med hänvisning till
försiktighetsprincipen. Det användes år 2015 på ett fåtal av de inventerade konstgräsplanerna i Sverige
(Pers kom Sandra Frosth, 2017-05-17), ingen exakt siffra är angiven. En 11-manna konstgräsplan med REPDM kan innehålla cirka 61 ton granulat (Magnusson, 2015).
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SBR
SBR är svart och består av återvunna bil- och maskindäck som har malts ner eller klippts till små bitar (SvFF,
n.d). Det var år 2015 det vanligast förekommande granulatet i Sverige då 306 av 657 undersökta planer
hade SBR som granulat, vilket motsvarar cirka 45,6% (Pers kom Sandra Frosth, 2017-05-17). En 11-manna
konstgräsplan med SBR kan innehålla cirka 51 ton granulat (Magnusson, 2015).
TPE
TPE, även kallat termoplast, består av små, runda kulor och finns i färgerna grönt, brunt och beige. Det
består av nytillverkat naturgummi, men tillskillnad från EPDM så är inte TPE vulkaniserat, vilket gör att det
teoretiskt kan återvinnas (DaloLindén, n.d). TPE är enligt uppgift dyrare än EPDM (Pers kom Stefan
Cårebro, 2016-12-01). Det var år 2015 det tredje vanligaste granulatet på de undersökta
konstgräsplanerna, efter SBR och EPDM (Pers kom Sandra Frosth, 2017-05-17). En 11-manna konstgräsplan
med TPE har cirka 87 ton granulat (Magnusson, 2015).
Organiska granulat
Organiska granulat kan vara kork, kokos eller bark, men endast produktinformation om kork har hittats.
Samtliga alternativ är relativt nya och används ännu inte i någon större utsträckning. Kork användes år
2015 endast på ett fåtal av de undersökta planerna i Sverige (Pers kom Sandra Frosth, 2017-05-17), ingen
exakt siffra har funnits. Ingen siffra för hur stor mängd organiskt granulat en 11-manna konstgräsplan
innehåller har funnits. Kork består enbart av återvunnen kork från korkek, vilket gör att det inte
klassificeras som mikroplast (UNISPORT, 2017a). Mer undersökningar om kork som granulat kan behövas
då det finns en diskussion kring att det bidrar till mer krävande drift (Pålsson, 2017) och minskad
användarvänlighet (Tonström, 2017)
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3.2.3 Konstgräsplanerna i denna studie

Projektet inkluderar huvudsakligen fyra olika konstgräsplaner; Rågsveds BP, Skytteholms IP, Älta IP och
Rissne BP 2. Utöver dessa planer har även en del fältstudier utan provtagningar utförts vid Älvsjö IP. Älvsjö
IP och Skytteholms IP är båda idrottsplatser med fler än en konstgräsplan. Samtliga planer och
anläggningar ligger i Storstockholm. Här beskrivs de egenskaper som har funnits för respektive plan. Ingen
information om hur mycket planerna används har funnits.
Rågsveds BP
Rågsveds BP är en 7-manna plan med total konstgräsyta på 60×40 m2 = 2 400 m2. Planen byggdes år 2015
och granulatet som används är grönt EPDM. Planen ligger intill en skola och det finns inga omklädningsrum
vid planen. Planens överbyggnad är med pad. Lutningen på planen är svagt sluttande från norra långsidan
till södra långsidan. Dräneringen under planen lutar in mot mitten och mot södra långsidan. Vattnet leds till
en gemensam dräneringsbrunn. Planen har inga öppna brunnar på kringliggande asfaltsytor. Ingen
påfyllning av granulat har skett sedan installationen.
Skytteholms IP
Skytteholms IP består av fyra stycken konstgräsplaner; tre 11-manna planer och en 7-mannaplan. Planerna
2 och 3, se figur 4, är de två planer som har undersökts i denna studie. Dessa två planer anlades år 2012
och de har öppna brunnar på kringliggande asfaltsytor. Granulatet som används är SBR och lutningen är
bomberad (Pers kom Kenneth Siverling, 2017-02-23). Den respektive ytan för plan 2 och 3 är 105×65 = 6
825 m2. Plan 2 fick år 2015 en påfyllning med cirka 2 ton granulat och plan 3 fick år 2013 en påfyllning med
cirka 1,5 ton granulat. Vattnet i dräneringsbrunnen infiltreras troligen av grundvatten (Pers kom Kenneth
Siverling, 2017-02-23).
Älta IP
Älta IP består av en 11-manna plan med måtten 100 x 60 m2 = 6 000m2. Granulatet som används är grönt
EPDM. Planen ligger precis intill en badplats och är som närmast endast cirka 30 meter från Ältasjön.
Information om planens överbyggnad och lutning har inte återfunnits, det finns dock öppna brunnar på
kringliggande asfaltsytor. En påfyllning av 3 ton granulat skedde sommaren 2015 och planen är planerad
att läggas om under sommaren år 2017 till följd av att den är sliten (Pers kom Christoffer Johansson, 201612-07).
Rissne BP 2
Rissne BP 2 är en 7-manna plan med standardmåtten 60×40 m2 = 2 400 m2. Planen konstruerades år 2015
och granulatet som används är SBR. Planens överbyggnad innehåller inte någon pad, utan all sviktegenskap
ges enbart av granulatet. Lutningen på planen är bomberad så att dräneringsvattnet samlas upp i två olika
rör längs med långsidorna. Ingen påfyllning av granulat har skett efter installationen. (Pers kom Simon
Magnusson, 2017-03-31)
Älvsjö IP
Älvsjö IP består av fyra konstgräsplaner; en 11-manna plan och tre 7-mannaplaner. Granulatet på 11manna planen är grönt EPDM. Älvsjö IP har inte ingått i studien om MPs spridning via dräneringsbrunnarna
utan har istället använts som underlag för att identifiera de olika orsakerna till spridning av mikroplaster
genom fältstudier med observationer. Ingen information om hur planerna på Älvsjö IP är uppbyggda har
inhämtats. Observation på plats, 2017-05-03, har gett att granulatet på en av 7-manna planerna är SBR,
medan de övriga tre planerna har grönt EPDM som granulat.
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4. Resultat
I detta kapitel visualiseras en konceptuell modell över spridningen av mikroplaster från en konstgräsplan.
Samtliga identifierade orsaker till spridning av mikroplaster från en konstgräsplan redogörs för och kopplas
till troliga slutdestinationer. Utöver detta visualiseras systemritningar för vattnets flöde från respektive
konstgräsplans dränerings- eller uppsamlingsbrunn ut till recipient. Kapitlet avslutas med att presentera
resultaten från labanalyserna.
4.1 Visualisering av konceptuell modell
Den konceptuella modellen har tagits fram med hjälp av en enkel materialflödesanalys. Denna innehåller
tre huvuddelar; Inflöde, ackumulering och utflöde. Inflödet består av de mikroplaster som utifrån förs in till
systemet, i detta fall granulat som fylls på konstgräsplanen, antingen vid konstruktion eller i efterhand vid
behov. Ackumulering innebär att mikroplaster som har fyllts på stannar kvar i systemet och inte sprids
vidare. Utflöde betyder i detta fall spridning av mikroplaster ut från systemet. Modellen har två
systemgränser; det inre systemet utgörs av enbart själva konstgräsplanen, medan det yttre systemet
utgörs av ett område runt omkring planen och kan likställas med själva idrottsanläggningen. Exakt var
gränsen för det yttre systemet går beror troligtvis på den specifika idrottsanläggningen som undersöks och
bör således definieras för denna vid eventuella studier. Modellen visar att det finns fyra ursprungliga
orsaker till spridning av granulat från det inre systemet:
 Aktivitet på planen
 Borstning
 Snöröjning
 Regn
Samtliga pilar visar de olika spridningsvägarna för granulatet;
- Svarta pilar visar flöden från det inre till det yttre systemet samt spridning inom det yttre systemet.
- Blå pilar visar ackumulering inom det yttre systemet.
- Gröna pilar visar återföring av granulat från ackumulering i det yttre systemet till det inre systemet.
- Röda pilar visar spridning ut från det yttre systemet.
- Inflödet till det inre systemet består av 100 procent granulat.
Utflödena är inte kvantifierade utan pilarna är endast till för att påvisa var det finns ett utflöde från både
inre och yttre systemet. Pilarna från Ackumulering in till det inre systemet visar att det är möjligt att
återföra granulat från det yttre systemet till det inre, men den mängden är inte heller kvantifierad.
Granulat kan även ackumuleras i de två olika brunnarna, men det granulat som eventuellt ackumuleras där
bedöms inte kunna återföras till det inre systemet och därför har ingen pil ritats från brunnarna till
Ackumulering. Faktorerna Omklädningsrum och Dagvattenbrunn/Avloppsbrunn utgör inga orsaker till
spridning, men är viktiga områden för att förstå hur spridningsvägarna från det yttre systemet ser ut.
Så länge som granulat befinner sig inom idrottsanläggningen bedöms det ackumuleras inom det yttre
systemet. Däremot räknas allt granulat som spridits bort från själva planen som ett utflöde från det inre
systemet. De två olika systemgränserna är till för att lättare hantera problemet utifrån olika perspektiv.
Exempelvis så är det relevant för fastighetsägare och driftsansvariga att veta hur mycket som sprids från
själva planen, medan det från ett miljöperspektiv troligtvis är mer intressant att veta hur mycket som
försvinner ut från själva anläggningen. Figur 11 visualiserar den konceptuella modellen. Visualiseringen är
en förenkling av verkligheten och för att göra visualiseringen mer lättbegriplig så har enbart granulat tagits
i
beaktande
som
det
material
som
finns
i
både
inflödet
och
utflödet.
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Figur 11. Konceptuell modell över spridning av mikroplaster från en konstgräsplan.
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4.2 Orsaker till spridning och spridningsvägar
Forskningsområdet kring orsakerna till spridning av mikroplaster från konstgräsplaner är begränsat och ett
behov av att undersöka detta har identifierats. Detta avsnitt beskriver de olika orsakerna till spridning av
mikroplaster och tillika slutdestinationen för dessa. Huvudområde i detta arbete varit att fokusera på
spridningen via dränerings- och dagvattenbrunnar, så övriga spridningsvägar är därför endast beskrivna i
korthet. Mikroplaster kan spridas från konstgräsplaner på flera olika sätt, vilka redogörs för senare i detta
avsnitt. Efter att mikroplaster har spridits från planen kan de hamna på någon slags slutdestination. Tabell
5 visar de olika slutdestinationerna och vad dessa innebär.

Tabell 5. Olika slutdestinationer för mikroplaster.

Slutdestination

0) Planen/Anläggningen

1) Soporna
2) Reningsverk

Beskrivning
Antingen sker ingen spridning från planen, eller så sker en spridning
men mikroplaster återförs sedan till planen. Även mikroplaster som
spridits från det inre systemet men inte från det yttre inkluderas i detta
alternativ, se figur 11.
Mikroplaster hamnar i soporna.
Mikroplaster fastnar i Reningsverk till följd av en spridning via
vattenvägar och kan således hamna i slammet.

3) Miljön (omgivningen)

Mikroplaster når inte recipient men hamnar någonstans i naturen till
följd av olika anledningar. Exempel på miljön är stadsmiljö, skog och
närområde runt en idrottsanläggning.

4) Recipient (Sjö eller Hav)

Mikroplaster når recipient till följd av spridning via dagvattenledningar,
antingen utan rening eller genom att gå igenom reningen. Reningen kan
vara exempelvis reningsverk eller sedimentation i dagvattendammar.

En kvantifiering av mängden mikroplaster som når respektive slutdestination skulle belysa problematiken
ur ett helhetsperspektiv, men detta är inte genomfört i denna studie. Det är även viktigt att förstå
spridningsvägarna för mikroplaster genom att veta vilka orsaker som kan leda till vilka slutdestinationer.
Samtliga identifierade orsaker till spridning redogörs för nedan och sammanfattas slutligen i en tabell.
Utöver de nämnda orsakerna till spridning så kan teoretiskt även vind bidra till spridning av mikroplaster,
men mest troligtvis då av gräs snarare än granulat. Vind är en naturlig faktor som, vid de undersökta
planerna, inte har bedömts ha möjlighet att påverka spridningen i någon större utsträckning då det måste
blåsa kraftigt för att de flesta granulat ska förflyttas till följd av vind. Undantaget är granulat av materialet
kork som är lättare än de andra granulaten och enligt uppgift kan blåsas bort från planen (Pers kom Stefan
Cårebro, 2016-12-01). Till följd av detta så har vind inte bedömts som en primär orsak till spridning att ta i
beaktande. Om en konstgräsplan däremot återfinns i ett område där det blåser mycket och det granulat
som används är av sorten kork så kan även vind behöva beaktas som en viktig orsak till spridning av
material.
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4.2.1 Aktivitet på planen

Konstgräsplaner används till olika sorters spel och lek, framförallt fotboll, och det är då vanligt
förekommande att granulat fastnar på skor och kläder hos dem som vistas på planerna. Om
konstgräsplanen är sliten så har även gräs observerats fastna lättare på kläder och skor än om planen inte
är sliten. Spridningen av gräs bedöms dock inte ske i samma utsträckning som granulat. Figur 12 visar
granulat som fastnat på en spelares rygg efter en regnig träning under 90 minuter. Figur 13 visar en
spelares fotbollsskor efter en regnig träning under 90 minuter och figur 14 visar samma spelares skor efter
90 minuters träning en torr dag.

Figur 12. Spelares jacka efter träning på
blöt plan, 2017-04-12.

Figur 13. Spelares skor efter träning på blöt
plan, 2017-04-24.

Figur 14. Spelares skor efter träning på torr
plan, 2017-04-26.

Mängden granulat och grässtrån på hela jackan i figur 12 uppskattades till 500 EPDM-partiklar och 2
stycken grässtrån, cirka 4 cm långa. Mängden mikroplaster på skorna i Figur 13 beräknades till totalt cirka
600 stycken EPDM-granulat samt 2 stycken grässtrån, cirka 5 cm långa. Mängden mikroplaster skorna i
Figur 14 beräknades till totalt 17 stycken EPDM-partiklar samt ett grässtrå, cirka 3 cm långt. Under de
observationer som utfördes så visade sig EPDM-granulat fastna lättare på kläder och skor vid blött väder,
vilket även stöds av studien utförd av Wallberg (et al., 2016).
Under observationerna identifierades att granulat ansamlas i omklädningsrummet genom att det följer
med spelarnas kläder och skor. Granulat kan även sitta kvar på kläderna och följa med spelarna ut från det
yttre systemet genom att följa med hem eller ramla av på vägen hem. Om granulat hamnar i hemmet kan
det där antingen ackumuleras, slängas eller följa med avloppsvattnet till följd av tvätt. Granulat som
spelarna inte för med sig ut från omklädningsrummet kan antingen återföras till planen, slängas i soporna
eller försvinna via toalett, handfat eller dusch. Figur 15 visar en mängd granulat som blivit ihopsamlat från
ett omklädningsrum och figur 16 visar en mängd granulat i ett handfat inne på en toalett i
omklädningsrummet. Ingen uppskattning om mängd eller antal är gjord. Det framgår inte heller under hur
lång tid detta granulat har ansamlats.
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Figur 15. Granulat ihop-borstat i ett omklädningsrum,
2017-04-24.

Figur 16. Granulat i handfat, 2017-04-12.

Mikroplaster kan alltså spridas ut från det yttre systemet från omklädningsrum både genom avlopp (dusch,
handfat och toalett) och genom sophantering. Mikroplaster kan även ackumuleras i själva
omklädningsrummet. Däremot är det inte alltid som personer som vistas på konstgräsplaner använder sig
av omklädningsrum efteråt. Om mikroplaster har fastnat på kläderna vid sådana tillfällen är det möjligt att
det sprids direkt utanför den yttre systemgränsen. Spridningen efter detta är oklar, men mikroplaster som
fastnat på kläder och skor kan exempelvis ramla av på vägen hem eller så kan det sitta kvar på kläderna
och sedan antingen följa med vattnet när kläderna tvättas eller slängas i soporna i hemmet.
4.2.2 Borstning av planen

Många konstgräsplaner underhålls på olika sätt. Det vanligaste är att planen borstas för att granulatet ska
fördelas jämnt över planen och på så sätt återställa dess spelegenskaper (SvFF, n.d). Vissa planer
vinterunderhålls även, vilket betyder att de antingen snöröjs, är uppvärmda underifrån eller båda delarna.
Snöröjning bedöms som en orsak till spridning av mikroplaster och berörs i nästa avsnitt.
SvFF rekommenderar att konstgräsplaner borstas 1 – 2 gånger per vecka (SvFF, n.d). Konstgräsplaner
borstas vanligtvis från långsida till långsida, vilket innebär att det granulat och gräs som fastnar på borsten
antingen stannar på borsten eller lämnar borsten utmed långsidorna (Pers kom Christoffer Johansson,
2016-12-07). Borstningen är således en orsak till spridning av granulat och gräs från konstgräsplanen.
Granulat och gräs kan anses ackumuleras inom det yttre systemet då det ansamlas på borsten eller utmed
kanterna av planen, men granulat och gräs kan även teoretiskt borstas ner i öppna brunnar och således
spridas utanför den yttre systemgränsen (se Figur 11). Figur 17 visar granulat som fastnat på en borste vid
Rågsveds BP och Figur 18 visar både granulat och gräs som fastnat på en borste vid Älvsjö IP.

23

Figur 17. Granulat som fastnat på borsten, Rågsveds BP
2016-11-01.

Figur 18. Granulat och gräs som fastnat på borsten, Älvsjö IP
2017-05-03.

Borstning kan teoretiskt bidra till att granulat faller ner i öppna gallerbrunnar, beroende på hur
anläggningen ser ut. Ett sätt att åtgärda granulat som sprids utanför planen på grund av borstning är att
blåsa tillbaka det med lövblås. Detta görs på Älta IP en gång i veckan och fungerar enligt uppgift relativt bra
(Pers kom Christoffer Johansson, 2016-12-07). Granulat och gräs som fastnar på borstarna kan teoretiskt
även spridas från det yttre systemet genom att det fastnade materialet tas om hand och slängs eller att det
följer med vatten vid nederbörd.
4.2.3 Snöröjning

Vissa konstgräsplaner snöröjs för att kunna användas även under vintern. När snön röjs bort från planen så
kan granulat följa med då det fastnar i snön. Även gräs kan följa med, framförallt om planen börjar bli
sliten, då gräset kan lossna lättare (Pers kom Christoffer Johansson, 2016-12-07). När snön har smält kan
högar med granulat finnas kvar, vilket sedan kan återföras till planerna genom exempelvis skottning (Pers
kom Stefan Cårebro, 2016-12-01). Det är dock oklart hur mycket av granulatet från den ursprungliga
snöhögen som försvunnit, hur mycket som kan återföras till planerna och hur mycket som istället ses som
avfall och slängs. Figur 19 visar en av flera snöhögar på Skytteholms IP med SBR-granulat och figur 20 visar
en del av en större snöhög vid Älta IP, innehållandes både EPDM-granulat och gräs. Ingen kvantifiering av
antal eller mängd granulat för någon av snöhögarna är gjord. Figur 20 återger endast en mindre del av den
totala snöhögen. Den volymmässiga fördelningen av partiklar i den högen uppskattades till: Gräs 55 – 60 %,
Granulat 40 – 45 %. Båda snöhögarna befinner sig inom det yttre systemet, se figur 11.

Figur 20. Del av snöhög med granulat och gräs, Älta IP
2017-04-07.

Figur 19. Snöhög med SBR-granulat, Skytteholms IP
2016-12-01.
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4.2.4 Regn

Nederbörd i form av regn kan antingen infiltrera genom konstgräsplanen, rinna av längst med ytan ut mot
kanterna eller avdunsta från planen. Infiltration och avrinning är de två faktorer som teoretiskt kan
transportera mikroplaster till dränerings- och dagvattenbrunnarna, vilket innebär att regn är en orsak till
spridning av mikroplaster från det inre systemet till det yttre, samt att brunnarna är spridningsvägar från
det yttre systemet ut till omgivningen. Nederbörd kan även göra så att mikroplaster som har ackumulerats
inom det yttre systemet når brunnar. I en nyligen genomförd studie (Magnusson, 2017) påvisas att endast
en mindre del av all nederbörden når dräneringsbrunnen, men ingen exakt siffra återges. Detta faktum
styrks även av en annan studie (Fleming et al., 2016) där mängden nederbörd som når
dräneringsbrunnarna bedömdes vara mellan 0,5 – 34,9 %. Hur stor del av nederbörden som totalt når
dräneringsbrunnen är ovisst och skiljer sig troligtvis mellan olika konstgräsplaner beroende på hur dessa är
konstruerade. Figur 21 visar vart regnvatten som landar på en konstgräsplan kan ta vägen. De storlekar
som återges i bilden är baserade på en fallstudie av två konstgräsplaner (Magnusson, 2017).

Figur 21. Nederbörd på en konstgräsplan (Magnusson, 2017).
Bild kopierad med tillstånd.

4.2.5 Påfyllning av granulat

Påfyllning av granulat på en konstgräsplan kan ske både vid installation av en ny plan och i efterhand.
Däremot är påfyllningen i sig ingen direkt orsak till spridning och det sker dessutom tidsmässigt mer sällan i
jämförelse med de andra ovan nämnda orsakerna, men de mängder granulat som hanteras vid varje
påfyllning gör att en eventuell spridning av mikroplaster teoretiskt kan bli stor. Figur 22 visar granulat vid
en dagvattenbrunn bredvid en plan efter att granulat nyligen fyllts på.

Figur 22. Granulat intill dagvattenbrunn, Älvsjö IP 2017-05-03.
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4.2.6 Spridningsvägar

Tabell 6 visar sammanfattat vilka som är orsakerna till spridningen av mikroplaster från konstgräsplaner
och vilka slutdestinationer som respektive orsak kan leda till. Tabellen återger inga storleksfraktioner för de
olika orsakerna till spridning av mikroplaster utan visar endast på vilka orsaker som finns. Då det finns en
tydlig koppling mellan orsak till spridning och slutdestination så benämns detta som JA. Till följd av att
spridningen inte är undersökt i någon vidare utsträckning så har resterande kopplingar mellan orsak till
spridning och slutdestination benämnts som Eventuellt. Sammanfattningsvis visar tabellen att det finns få
tydliga kopplingar mellan specifika orsaker till spridning och specifika slutdestinationer då flera orsaker till
spridning har samma slutdestinationer. Om mikroplaster återfinns i exempelvis en sjö så är det inte tydligt
vilken orsak till spridning som har föranlett detta.
Tabell 6. Orsaker till spridning och olika slutdestinationer för granulat från en konstgräsplan.

Slutdestination

Planen/
Anläggningen

Soporna

Reningsverk

Naturen
(omgivning)

Recipient

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

Eventuellt

Eventuellt

JA

JA

JA

JA

Eventuellt

JA

JA

Eventuellt

JA

Eventuellt

JA

Orsak till spridning

Aktivitet på plan (spel/lek)
Mikroplaster fastnar på kläder
och skor

Borstning av planen
Mikroplaster fastnar på
borsten/
Ansamlas i kanterna/
Ut från planen och eventuellt
ner i brunn

Snöröjning
Mikroplaster fastnar i snön
som röjs från planen

Regn
Granulat går till dräneringseller dagvattenbrunn genom
dränering & ytavrinning
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4.3 Systemritning för vattnets flöde till recipient
I detta avsnitt ligger fokus på en av spridningsvägarna från den konceptuella modell, figur 11, nämligen
dräneringsbrunnen. Det är den enda spridningsvägen som är undersökt då detta går i enlighet med
studiens syfte. Detta bör inte likställas med att det är den viktigaste spridningsvägen då ingen
undersökning kring de andra spridningsvägarna är gjord. Sådana studier uppmuntras då de kan belysa
problematiken ur ett bättre helhetsperspektiv.
Vattnet från dräneringsbrunnen kan teoretiskt ta olika vägar från en konstgräsplan ut till recipient. Det är
viktigt att veta hur vattnet flödar från respektive konstgräsplan för att veta var i kedjan som åtgärder kan
sättas in för att minska att mikroplaster sprids ut till recipient. Figur 23 visar en uppskattning av alla möjliga
flödesvägar som vattnet kan ta från en konstgräsplan ut till recipient. Denna systemritning syftar till att ge
en överblick av hur vattenflödet från en konstgräsplan kan se ut och representerar inte någon specifik
konstgräsplan som ingått i studien. Om en konstgräsplan som inte ingår i denna studie undersöks ämnar
denna bild att ge vägledning och uppfattning om hur vattnets väg ut till recipient kan se ut. Viktigt är även
att skilja på vatten i dräneringsbrunnar och exempelvis avloppsbrunnar, då dessa inte nödvändigtvis ingår i
samma ledningsnät men mikroplaster kan likväl spridas genom båda vattenvägarna.

Figur 23. Teoretiska vattenflöden från konstgräsplan ut till recipient.

Dräneringsvattnet går via en brunn och sedan vidare genom vattenledningarna. Därefter beror det på hur
systemet är byggt, men vattnet kan teoretiskt ta någon av följande vägar:
1) Direkt ut till recipient
2) Till ett avloppsreningsverk och därefter ut till recipient
3) Till ett dike
a. Direkt från dike till recipient
b. Via en dagvattendamm eller våtmark innan det når recipient
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4.3.1 Systemritning Rågsveds BP

Dräneringsvattnet från Rågsveds BP går via Snösätradiket, som sedan mynnar ut i sjön Magelungen i
Farsta. För att förhindra att mikroplaster kan nå recipient bör alltså eventuella reningsåtgärder sättas in
antingen innan vattnet når brunnen, innan det når diket eller senast innan det lämnar diket. Figur 24 visar
vattnets flöde från Rågsveds BP ut till sjön recipienten Magelungen (Pers kom Eva Vall, 2017-02-07).

Figur 24. Dräneringsvattnets flöde från Rågsveds BP till sjön Magelungen.

4.3.2 Systemritning Skytteholms IP

Dräneringsvattnet från Skytteholms IP går direkt ut i Ulvsundasjön, i Solna, utan några reningssteg på
vägen (Pers kom Kenneth Siverling, 2017-02-23). För att förhindra att mikroplaster kan nå recipient bör
alltså eventuella reningsåtgärder sättas in innan vattnet når brunnen eller senast innan det lämnar
brunnen. Figur 25 visar vattnets flöde från Skytteholms IP ut till recipienten Ulvsundasjön.

Figur 25. Dräneringsvattnets flöde från Skytteholms IP till Ulvsundasjön.
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4.3.3 Systemritning Älta IP

Dräneringsvattnet från Älta IP går direkt ut i Ältasjön utan några reningssteg på vägen (Pers kom Birgitta
Held Pauli, 2017-03-01). För att förhindra att mikroplaster kan nå recipient bör alltså eventuella
reningsåtgärder sättas in innan vattnet når brunnen eller senast innan det lämnar brunnen. Figur 26 visar
vattnets flöde från Älta IP ut till recipienten Ältasjön.

Figur 26. Dräneringsvattnets flöde från Älta IP till Ältasjön.

4.4 Resultat från labanalyser
Resultaten från labanalyserna består av resultatet från mikroskoperingen samt resultaten från
glödgningen. Detta genomfördes på vattenprover från Rågsveds BP, Skytteholms IP samt Rissne BP 2. Från
Rågsveds BP togs vattenprover vid två olika tillfällen, som beskrivet tidigare under ”3. Metod”. Från
konstgräsplanerna Älta IP och Älvsjö IP togs inga vattenprover och inga labanalyser utfördes således för
material från dessa planer. Patiklarna har delats in i Tydliga och Potentiella granulat, där Tydliga innebär
att partikeln otvivelaktigt är från granulat. Potentiella betyder att partikeln är för liten för att med det
befintliga mikroskopet kunna säkerställa att partikeln är från granulat, men att detta inte kan uteslutas.
Övriga partiklar som återfanns var exempelvis sandmaterial och organiskt material i form av döda insekter
och växtdelar. Fullständig dokumentation över funna partiklar ges i respektive provs appendix.
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4.4.1 Mikroskopering Rågsveds BP

Tabell 7 visar en sammanfattning av de resultat som laborationerna har gett från Rågsved BP. 1, 2 och 3
står för proverna 1, 2 och 3 vid provtagningstillfälle 1, medan a, b och c står för proverna a, b och c vid
provtagningstillfälle 2. Fullständiga resultat från mikroskoperingen av proverna från Rågsveds BP återfinns i
appendix 6.
Tabell 7. Fastställd data för vattenproverna från Rågsveds BP.

Prov

1 (stilla vatten)
2 (direkt efter
omrörning)
3 (30 min efter
omrörning)

a (stilla vatten)
b (stilla vatten)
c (stilla vatten)

Tydliga
Granulat

Potentiella Granulat
Gräs(30×30 µm2 fragment
80×80 µm2)

Mängd Vatten
(ml)

Antal partiklar

1100

448

1

-

1

1060

1653

1

1

1

1080

1107

-

-

-

1060
1070
1095

441
373
171

-

-

-

(400×400 2
1500×2000 µm )

Från den första provtagningen ges att prov 1 innehöll 1 tydligt granulat och 1 gräsfragment. Flest partiklar
återfanns i prov 2, som även innehöll 1 tydligt granulat, 1 potentiellt granulat och 1 gräsfragment. Prov 3
innehöll inga tydliga mikroplaster som kan härledas direkt från konstgräsplanen. Från den andra
provtagningen ges att inget av proverna innehöll något granulat eller gräsfragment. För att undersöka hur
stor mängd av alla partiklar som var organiskt material utfördes glödgning, vars resultat återges senare i
rapporten. Figur 27 visar en tydlig EPDM-partikel från prov 1 på 300µm-filter och figur 28 visar tre
potentiella EPDM-partiklar från prov 3 på 20µm-filter. Ungefärliga storleksmått återges i bilderna med
streck och siffror.

Figur 27. EPDM-partikel på 300µm-filter.

Figur 28. Tre potentiella EPDM-partiklar på 20µm-filter.
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4.4.2 Mikroskopering Skytteholms IP

Tabell 8 visar en sammanfattning av de resultat som laborationerna har gett från Skytteholms IP.
Fullständiga laborationsdata återfinns i appendix 7.
Tabell 8. Fastställd data för vattenproverna från Skytteholms IP.

Prov

0 (stilla vatten)
1 (stilla vatten)
2 (stilla vatten)
3 (direkt min efter
omrörning)
4 (30 min efter
omrörning)

Mängd Vatten
Antal partiklar
(ml)

Tydliga
Granulat
(300×300 2
2000×2000 µm )

Potentiella Granulat
(30×30 µm2 80×80 µm2)

Gräsfragment

620

211

-

- (+ 179)

1030

178

-

- (+ 137)

1100

36

-

- (+ 22)

1
(potentiell)
-

1100

1227

95

- (+ 1100)

32

1100

251

-

- (+ 203)

-

Värdena inom parentes under Potentiella Granulat representerar svarta prickar vilka inte gick att definiera.
Deras utseende gör dock att SBR inte kan uteslutas. Storleksmässigt var de mellan 20×20 µm2 och 30×30
µm2. Prov 0 togs med annan metod än resterande prov och innehöll inte heller lika mycket vatten. Detta
prov har därför används för att testa olika labutföranden och dess resultat har inte bedömts som
tillförlitligt för att dra slutsatser ifrån. Från de andra proverna ges det tydligt att prov 3 innehåller mest
partiklar och det är även det enda prov som tydligt innehåller gräsfragment. Figur 29 visar tydliga SBRpartiklar från prov 3 på 300 µm-filter och figur 30 visar tydliga gräsfragment från samma prov på 300 µmfilter. Ungefärliga storleksmått återges i bilderna med streck och siffror.

Figur 30. Tydliga gräsfragment på 300 µm-filter.

Figur 29. Tydliga SBR-partiklar på 300 µm-filter.
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4.4.3 Mikroskopering Rissne BP 2

Från Rissne BP 2 togs vattenprover ifrån samtliga sex lysimetrar som är nedgrävda där. Det kom dock
endast relevanta vattenmängder ifrån två av dem. Från de övriga fyra kom det totalt mindre än 5 milliliter.
De två lysimetrar som innehöll vatten benämndes som Lysimeter 1 (L1) och Lysimeter 2 (L2). Tabell 9
presenteras en sammanfattning av de resultat som laborationerna har gett från dessa prover. Fullständiga
laborationsdata återfinns i appendix 8. Tabellen visar även ett referensprov som utfördes i efterhand kallat
Referenslysimeter. Utförlig information kring utförande och resultat om detta referensprov återfinns i
appendix 15.
Tabell 9. Fastställd data för vattenproverna från Rissne BP 2.

Prov

L1
L2
Referenslysimeter

Mängd
Vatten
(ml)

Antal partiklar

Tydliga
Granulat

Potentiella Granulat
(30×30 µm2 - 80×80
µm2)

Gräsfragment

1830
1720
3500

1566
1113
2000

-

27 (+ 1500)
24 (+ 1070)
(2000)

-

Värdena inom parentes under Potentiella Granulat representerar svarta prickar vilka inte gick att definiera.
Deras utseende gör dock att SBR inte kan uteslutas. Storleksmässigt var de mellan 20×20 µm2 och 30×30
µm2. Vattnet som samlats upp i båda lysimetrarna innehöll totalt 51 potentiella SBR-partiklar som
storleksmässigt var 30×30 µm2 – 80×80 µm2. Värdena inom parentes visar på totalt 2570 svarta prickar för
de installerade lysimetrarna, medan antalet är 2000 för referenslysimetern. Detta indikerar potentiell
kontaminering av lysimetrarna och att antalet partiklar som verkligen perkolerat ner genom
konstgräsplanen troligtvis är färre än de som hittats. Det bestämda antalet partiklar i L1 och L2 har dock
använts för att illustrera hur situationen kan se ut värsta fall. För att undersöka hur stor del av alla
partiklar som var granulat utfördes glödgning på proverna L1 och L2, vars resultat redogörs för senare i
rapporten. Figur 31 visar ett antal av flera potentiella SBR-partiklar från prov L1 på 20 µm-filter. Figur 32
visar ett antal av flera potentiella SBR-partiklar från prov L2 på 20 µm-filter. Ungefärliga storleksmått
återges i bilderna med streck och siffror.

Figur 31. Fem potentiella SBR-partiklar på 20 µm-filter.

Figur 32. Fyra potentiella SBR-partiklar på 20 µm-filter.
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4.4.4 Resultat från glödgning

Resultatet från själva glödgningen visade sig tyvärr inte vara användbara då den totala mängden material,
viktmässigt, var för liten för att eventuella felkällor inte skulle kunna förstöra resultatet. Detta innebar att
vissa resultat såg ut att vara negativa, medan andra inte antingen bedömdes som rimliga eller inte gav
något resultat alls. Till följd av detta bedömdes resultatet från glödgningen inte tillräckligt tillförlitligt för
att kunna dra några slutsatser om mängden organiskt material. Vissa resultat från glödgningsutförandet
kunde dock användas för att få en uppskattad maximal vikt av mängden fast material, större än 20 µm, i
vattenproverna. Av detta material så utgör mikroplaster en okänd andel. Detta användes under
beräkningarna i nästa avsnitt. Fullständiga resultat från glödgningen återfinns i appendix 9 (Rågsveds BP),
appendix 10 (Skytteholms IP) och appendix 11 (Rissne BP 2).
4.5 Analys och kvantifiering av spridning
I detta avsnitt analyseras hur stor del av samtliga funna partiklar som är mikroplaster som kan härledas
direkt från konstgräsplanen. Kriterierna för sådana partiklar har bedömts till att de ska vara tydliga, troliga
eller misstänkta granulat eller gräsfragment. En kvantifiering av mängden mikroplaster som kan nå de olika
dräneringsbrunnarna görs även. Beräkningar av lysimeter-resultaten från Rissne BP 2 görs för att på så vis
kunna kvantifiera antalet mikroplaster som kan läcka ut från konstgräsplanen till följd av dräneringen. En
mindre analys av resultaten görs även efter beräkningarna för att sätta det i ett helhetsperspektiv.
4.5.1 Beräkningar och analys för Rågsveds BP och Skytteholms IP

Rågsveds BP, Provtagningstillfälle 1
Prov 1 (stilla vatten): Detta prov innehöll



1 tydlig EPDM-partikel och 1 gräsfragment från planen
Antal partiklar som ej kan härledas direkt till planen är 446

Procentuell andel mikroplaster från planen av antalet partiklar i Prov 1: 2/448 = 0,4 %
Prov 2 (direkt efter omrörning): Detta prov innehöll



1 tydlig och 1 trolig EPDM-partikel samt 1 gräsfragment
Antal partiklar som ej kan härledas direkt till planen är 1650

Procentuell andel mikroplaster från planen av antalet partiklar i Prov 2: 3/1653 = 0,2 %
Vattenprovet som togs var 1060 ml. Total mängd vatten innan första provet var 38,0 liter. Första provet var
1100ml, vilket gör att multipliceringsfaktorn blir (38 - 1,1) / 1,06 = 34,811, förutsatt att vi antar att
vattenprovet som togs är representativt för allt vatten i brunnen. Detta innebär att det sedimenterade
material maximalt innehåller 3×34,811 ≈ 104 mikroplaster från planen.
Prov 3 (30 min efter omrörning): Detta prov innehöll



Inga tydliga eller troliga mikroplaster från planen
Antal partiklar som ej kan härledas direkt till planen är 1107

Procentuell andel mikroplaster från planen av antalet partiklar i Prov 3 är 0 %.
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Rågsveds BP, Provtagningstillfälle 2
Ytvattnet i brunnen innehöll vid denna provtagning inga spår av gräs eller granulat i något av de tre proven
som togs. Totalt antal funna partiklar i samtliga tre prov uppgick till 985 stycken, men mängden för dessa
minskade för varje prov som togs. Total vattenprovsmängd var cirka 3,2 liter, vattenmängden i brunnen var
vid första provet cirka 38 liter, så ungefär 8 % av allt i vatten i brunnen togs upp utan att finna något
mikroplaster som kan härledas direkt till planen.
Skytteholms IP:
Prov 0 (stilla vatten): Resultat från detta prov bedöms inte kunna användas.
Prov 1 (stilla vatten): Detta prov innehöll




1 gräsfragment
137 svarta prickar; misstänkta SBR-partiklar
Antal partiklar som ej kan härledas direkt till planen är 40

Procentuell andel mikroplaster från planen av antalet partiklar i Prov 1:
o Min: 1/178 = 0,6 %
o Max: 137/178 = 77 %
Prov 2 (stilla vatten): Detta prov innehöll




Inga tydliga, SBR-partiklar
22 svarta prickar; misstänkta SBR-partiklar
Antal partiklar som ej kan härledas direkt till planen är 14

Procentuell andel mikroplaster från planen av antalet partiklar i Prov 2 är maximalt 22/36 = 61,1 %.
Prov 3 (direkt efter omrörning): Detta prov innehöll




95 tydliga SBR-partiklar och 32 tydliga gräsfragment
1100 svarta prickar; misstänkta SBR-partiklar
Antal partiklar som ej kan härledas direkt till planen är 0

Procentuell andel mikroplaster från planen av antalet partiklar i Prov 3 är maximalt 100 %
Prov 4 (30 min efter omrörning): Detta prov innehöll




Inga tydliga SBR-partiklar eller gräsfragment
204 svarta prickar; misstänkta SBR-partiklar
Antal partiklar som ej kan härledas direkt till planen är 47

Procentuell andel mikroplaster från planen av antalet partiklar i Prov 4 är maximalt 204/251 = 81,3 %
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4.5.2 Analys av resultat från Rågsveds BP

Total analys av vattenproverna från Rågsved ger att det är tydligt att flest partiklar återfanns i det prov som
togs direkt efter omrörning, vilket tyder på att partiklar, och mikroplaster, antingen kan vara sedimenterat
eller suspenderat. Dessa partiklar kan således inte spridas från brunnen om det inte uppstår ett kraftigt
vattenflöde, liknande det som återskapades till följd av omrörningen, vilket troligtvis kan uppstå vid
kraftigare nederbörd. Totalt sett innehöll 3,55 liter provtagningsvatten 4 tydliga och 1 potentiell
mikroplaster som kan härledas direkt från konstgräsplanen. Ingen uppgift om när dräneringsbrunnen har
tömts senast har funnits, men med ett sådant datum blir det möjligt att se över hur lång tid som
mikroplaster har ackumulerats i brunnen till följd av sedimentation. Däremot skulle även resuspension
kunna ske vid kraftigare flöden, vilket gör att tidigare ackumulerade mikroplaster kan sköljas ut från
brunnarna. Provtagningen ger därför en ögonblicksbild av ackumulationen vid provtagningstillfället. Med
hjälp av väderdata för samma tidsperiod går det även att räkna ut mycket nederbörd som har genererat
denna ackumulering i brunnen. För fortsatta studier vid denna plan vore det av intresse att ta vattenprover
när det finns ett utflöde från brunnen och då, med hjälp av väderdata visa på hur ofta detta kan ske och
hur kraftigt flödet kan bli. Med hjälp av sådan information skulle det gå att kvantifiera hur mycket
mikroplaster som sprids från brunnen och hur mycket som ackumuleras per år.
4.5.3 Analys av resultat från Skytteholms IP

Brunnen hade ett konstant in- och utflöde, troligtvis till följd av infiltration av grundvatten. Det är tydligt
att flest partiklar återfanns i det prov som togs efter omrörning, vilket tyder på att partiklar antingen är
sedimenterade eller suspenderade långt ner i vattenpelaren. Dessa partiklar kan således inte spridas från
brunnen om det inte uppstår ett kraftigt vattenflöde, liknande det som återskapades till följd av
omrörningen. Resultaten från prov 3 kan tyda på att en ansenlig mängd granulat och gräs har ackumulerats
i brunnen sedan den tömdes senast, år 2012 (inget exakt datum angivet). Detta betyder att partiklarna i
brunnen kan ha ackumulerats under 4 – 5 år, men inte att det utgör alla partiklar under tidsperioden som
har ackumulerats då resuspension kan ha förekommit.
Provets volym var cirka 1 liter och brunnen innehöll totalt 350 liter vatten, se appendix 3. Om provet antas
representativt för allt vatten i brunnen, till följd av kraftig omrörning mot botten, så ger det en
multiplikationsfaktor 350. Totalt var det 95 tydliga SBR-partiklar och 32 tydliga gräsfragment i prov 3. Totalt
under 4-5 år har det alltså i hela brunnen ackumulerats minst 33 250 SBR-partiklar och 11 200
gräsfragment. Övriga resultat från prov 4 visar på att sedimenteringstiden för partiklar bör vara kortare än
30 minuter, då det provet inte innehöll några tydliga SBR-partiklar eller gräsfragment. Antalet partiklar
totalt var även det avsevärt färre än i prov 3.
4.5.4 Kvantifiering av partiklar från Rågsveds BP och Skytteholms IP

De kvantifierade värdena för mängden mikroplaster representerar vad som kan återfinnas i brunnarna,
däremot är det okänt hur materialet har hamnat där. Något som däremot är klart är att spridning av
mikroplaster till följd av orsaken Regn, både genom infiltration och ytavrinning, bör gå via
spridningsvägarna dränerings- eller dagvattenbrunn. Dessutom kan mikroplaster falla ner i öppna brunnar
till följd av att materialet sprids utanför planen vid aktivitet på planen, driftsaktiviteter och underhåll samt
regn.
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För att kvantifiera mängden mikroplaster som når dräneringsbrunnarna vid Rågsveds BP och Skytteholms
IP behövs fler provtagningar under en längre tidperiod utföras. Däremot går det att utföra en försiktig
överslagsräkning av mängden mikroplaster genom att räkna på hur mycket nederbörd som har nått planen
och kringliggande yta under ett år. Utifrån det kan mängden vatten som når brunnen uppskattas och då fås
ett värde för hur många liter vatten från planen och kringliggande yta som når brunnen varje år. Sedan kan
det vattenprov som innehöll flest antal partiklar från respektive plan användas som multiplikator för att då
få fram maximalt antal partiklar, större än 20 µm, som kan nå brunnen under ett år. Dessa partiklar kan
vara av både organiskt och icke-organiskt material. Andelen mikroplaster av allt material är dock okänd.
Gjorda antaganden syftar till att skapa en uppfattning om den maximala storleken på spridningen av
mikroplaster för att senare kunna jämföra med andra orsaker till spridning.
Antaganden:




Avrinningsområdet till dräneringsbrunnen utöver själva konstgräsplanerna antas uppgå till hälften
av konstgräsplanernas yta
År 2016 regnade det 523,6 mm vid Rågsveds BP och 571,8 mm vid Skytteholms IP
(Lantmäteriet, 2017)
30 % av allt regn når dräneringsbrunnen

Uträkningar för både Rågsveds BP och Skytteholms IP presenteras i appendix 12. Ett sammanställt resultat
redovisas i tabell 10 nedan. Noterbart är att vikten visar maximal vikt för allt fast material, där mikroplaster
utgör en odefinierad andel. Det är utifrån de få prover provtagningar och analyser som gjorts omöjligt att
beräkna ett flöde av mikroplaster till brunnen. Ett extremvärde som är mycket osäkert beräknades dock
och presenteras i tabellen nedan.
Tabell 10. Kvantifiering och mängd mikroplaster från dräneringsbrunnar.

Konstgräsplan

Total
konstgräsyta
2

(m )

Max antal
mikroplaster
per år

Max antal
mikroplaster
per år och
m2

Vikt av fast
material, där
mikroplaster
kan ingå,
per år (kg)

Vikt per
år & m2

708

130

0,054

370

32 674

670

0,049

340

(kg)

Vikt per år &
11-manna
plan,
105×65 m2
(kg)

1 700 000
Rågsveds BP

2 400

(400×400 2
1500×2000 µm )

446 000 000
Skytteholms IP

13 650

(300×300 -

2

2000×2000 µm )

36

4.5.5 Beräkningar och analys av lysimeter-resultat

Här presenteras en kort sammanfattning av hur stor del av all nederbörd på konstgräsplanen som
infiltrerar genom planen, hur många mikroplaster som återfunnits i lysimetervattnet och hur stor vikt
dessa motsvarar. Vikten av partiklarna används sedan för att bedöma hur stor mängd mikroplaster som per
år kan spridas från en fullstor 11-manna plan till följd av infiltrering genom planen. Utförliga uträkningar
och antaganden återfinns i appendix 13.
Vattenmängden som infiltrerade Rissne BP 2 och därmed återfanns i lysimetrarna var totalt 3,55 liter. Vid
planen har det regnat 155,0 mm mellan provtagningarna från lysimetrarna (2016-11-01 – 2017-03-30),
vilket innebär att mängden vatten som går igenom dräneringen vid Rissne BP 2 är 3,8 %. Att andelen
nederbörd som når lysimetrarna är liten beror troligtvis på att det krävs kraftigt regn vid ett och samma
tillfälle för att vattnet ska perkolera ner genom planen. Tabell 11 visar antalet mikroplaster som återfunnits
i det provtagna vattnet från lysimetrarna och hur stor vikt dessa motsvarar.
Tabell 11. Antal mikroplaster från lysimetervattnet och dess motsvarande vikt per år.

Antal mikroplaster i
lysimetervattnet

Motsvarande antal
mikroplaster per år för
planen

Motsvarande
antal
mikroplaster
per år och
m2

Min vikt per
år
(gram)

Max vikt per
år
(gram)

Troliga: 51

489 600

204

0,073

0,093

24 672 000

10 280

0,25

0,99

489 600 – 25 161 600

10 484

0,073 ≈ 0,1

1,083 ≈ 1,1

3

(storlek 50×50×50 µm )

Misstänkta: 2570
(storlek 20×20×20 µm3 – 30×30×30
3

µm )

Totalt

Den stora mängden spridning av mikroplaster från konstgräsplanen kan alltså misstänkas gå via andra
spridningsvägar än infiltration genom planen. Totalt sett så kan mängden SBR-partiklar som går genom
dräneringen vid Rissne BP 2 under ett år uppgå till 0,1 – 1,1 gram. Detta innebär att en fullstor plan kan
släppa igenom 0,3 – 3,1 gram SBR-partiklar per år. Dessa partiklar transporteras med vatten som dränerar
rakt genom konstgräsplanen och gruslagrena under den, sedan vidare till dräneringsrör. Andra
spridningsvägar, såsom exemplevis via markrännor, är inte inkluderade då dessa inte går via lysimetrarna.
En jämförelse kan göras med en nyligen släppt studie (Magnusson, 2017) där överslagsräkningar gjordes på
massflödet av mikroplaster från granulat utifrån kemiska ämnen i vatten. I den studien gjordes inga
mätningar på mikroplaster, men överslagsräkningarna gav att maximalt 0,7 kg SBR kan försvinna via
dräneringen från Rissne BP 2 per år. Denna siffra är baserad på mängden zink som har identifierats i
tidigare provtaget vatten från dessa lysimetrar.
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4.5.6 Uppskattning av mängd mikroplaster från andra orsaker till spridning

De orsaker till spridning av mikroplaster som inte har kvantifierats är Aktivitet på planen, Borstning och
Snöröjning. Även Påfyllning av granulat och Vind skulle teoretiskt kunna kvantifieras, men dessa faktorer
har valts att förbises då de anses utgöra en mindre del än övriga orsaker. I detta stycke görs en försiktig
uppskattning av hur stora de olika orsakerna till spridning kan vara. Samtliga värden återger hur stor
spridningen kan vara från det inre systemet till det yttre, men inte hur stor mängd som sprids från det yttre
systemet till omgivningen. Då mikroplaster kan ackumuleras inom det yttre systemet så är mängden
mikroplaster som sprids ut från det yttre systemet troligtvis mindre än den mängd som sprids från det inre
systemet till det yttre. Mikroplaster kan dock, till följd av ovan nämnda orsaker till spridning, hamna i
öppna brunnar.
De antaganden som gjorts är delvis baserade på en tidigare studie av Wallberg (et al., 2016) och
rekommendationer från Svenska Fotbollförbundet (SvFF, n.d.), men även på författarens egna
observationer från olika konstgräsplaner. Utförliga motiveringar till samtliga antaganden, samt vilka
antaganden som baseras på vad, återfinns i appendix 14. Då en stor osäkerhetsfaktor har funnits så har
värdena uppskattats i överkant för att inte undgå att missa det verklighetstrogna scenariot. Syftet med att
återge försiktigt uppskattade värden är dock att ge en uppfattning om de potentiella storleksfraktionerna,
inte att återge exakta mängder.
Aktivitet på planen
Antaganden och uträkning:
 En 11-mannaplan besöks av 500 – 1500 personer per vecka, 40 veckor per år
 Varje person för med sig i genomsnitt 50 – 250 hela granulat bort från planen per gång
 Ett helt granulat med storleken 3×3×3 mm3 väger maximalt cirka 0,04 gram
 Aktivitet på planen ger således upphov till spridning från det inre systemet med
o Minst: 500×40×50×0,04 g = 40 kg per år
o Max: 1500×40×250×0,04 g = 600 kg per år
Borstning av planen
Antaganden och uträkning:
 En 11-mannaplan borstas 1 – 2 gånger per vecka, 40 veckor per år
 Vid varje borstning försvinner 3 – 6 kg granulat från planen
 Borstning ger således upphov till en spridning från det inre systemet med
o Minst: 1×40×3 = 120 kg per år
o Max: 2×40×6 = 480 kg per år
Snöröjning
Antaganden och uträkning:
 En 11-mannaplan snöröjs 1 – 2 gånger per vecka, 10 veckor per år
 Vid varje snöröjning försvinner 20 – 40 kg granulat från planen
 Snöröjning ger således upphov till en spridning från det inre systemet med
o Minst: 1×10×20 = 200 kg per år
o Max: 2×10×40 = 800 kg per år
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4.5.7 Sammanställd kvantifiering av samtliga orsaker till spridning

Här nedan presenteras en sammanfattning av kvantifieringarna i tabell 12. Dräneringsbrunn är resultaten
från Rågsveds BP och Skytteholms IP och Regn; infiltration innebär resultatet från lysimetervattnet från
Rissne BP 2. Spridningen av mikroplaster från det yttre systemet till omgivningen är inte återgiven för
samtliga orsaker då detta inte har undersökts. Då Dräneringsbrunn representerar en spridningsväg, snarare
än en orsak till spridning, så är det även troligt att en del av den mängd mikroplaster som sprids till följd av
Aktivitet på planen, Borstning och Snöröjning sprids via dräneringsbrunnen. Eftersom beräkningarna av
mikroplaster var mycket osäkra så presenteras i tabellen nedan endast massflödena och inte antalet
partiklar.
Tabell 12. Mängd mikroplaster som sprids till följd av olika orsaker.

Orsak till spridning
(& spridningsväg)

Spridning av mikroplaster från
inre systemet per år (kg)

Spridning av mikroplaster från
yttre systemet per år (kg)

Dräneringsbrunn
(delvis ytavrinning)

340 – 370

0 – 370

Regn; infiltration

0 – 0,003

0 – 0,003

Aktivitet på planen

40 – 600

-----

Borstning

120 – 480

-----

Snöröjning

200 – 800

-----

Spridningen från det yttre systemet till följd av Dräneringsbrunn är satt från 0 till maximalt värde till följd
av att mikroplaster kan ackumuleras i själva dräneringsbrunnen och på så vis teoretiskt kvarstanna inom
det inre systemet. Det krävs kraftiga vattenflöden i dräneringsbrunnarna för att maximalt antal
mikroplaster ska spridas från dem. Det bör återigen tydliggöras att värdena för Regn; infiltration och
Dräneringsbrunn är baserade på faktiska provtagningar, medan övriga värden är försiktiga uppskattningar
och därmed inte direkta resultat av studien.
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5. Diskussion
I detta kapitel sätts studien in i ett helhetsperspektiv då de olika resultaten och analyserna diskuteras.
Utgångspunkten för diskussionen är en konceptuell modell som visualiserar orsakerna till spridning av
mikroplaster från konstgräsplaner till omgivningen, se figur 11. Från denna diskuteras respektive orsak till
spridning av mikroplaster från konstgräsplaner och vilka potentiella åtgärder som kan vidtas för att minska
spridningen överlag. En sammanfattad tabell över troliga spridningsvägar presenteras därefter. Utöver
detta diskuteras även de potentiella felkällor som har funnits under arbetet. Avsnittet avslutas med att
diskutera framtiden för konstgräsplaner och mikroplaster och dessutom hur fortsatta studier bör kunna
angripa problemområdet med mikroplaster från konstgräsplaner.
För att se och förstå problemet i sin helhet blir det viktigt att återkoppla till visualiseringen av den
konceptuella modellen, se figur 11. Samtliga orsaker till spridning och spridningsvägar är inte kvantifierade
utan behöver undersökas mer utförligt framöver. Det är viktigt att minska spridningen av mikroplaster och
det är även viktigt att veta var i helhetsbilden som en åtgärd kan göra mest nytta och framförallt vilka olika
åtgärder som kan utföras av vem. Exempelvis så kan en åtgärd som att borsta av sig innan planen lämnas
vara relativt simpel och enkel att genomföra, medan en åtgärder som innebär att installera filter i en brunn
kanske kräver en mer utförlig utredning innan den kan genomföras. En åtgärd behöver dessutom inte
utesluta en annan, utan ett flertal åtgärder kan företrädesvis kombineras för att optimera
spridningsminskningen.
5.1 Orsaker till spridning, åtgärder och spridningsvägar
Den konceptuella modellen är visualiserad i sin enkelhet, men bedöms trots det kunna vara att bra verktyg
för att förstå orsakerna till spridning av mikroplaster och hur spridningsvägarna ser ut. Det är viktigt att
skilja på orsaker till spridning och spridningsvägar. En orsak till spridning är det som ger upphov till själva
spridningen, medan en spridningsväg är den vägen som mikroplaster tar efter att ha blivit spridda från
planen. Det är även viktigt att skilja på spridning från det inre systemet och det yttre systemet, då det
endast är spridningen från det yttre systemet som kan ge upphov till extern påverkan av miljön.
Åtgärderna som tillsätts bör kopplas till respektive orsak och även till vilken slags samhällsnivå som
betraktaren befinner sig inom. I detta avsnitt diskuteras de olika orsakerna till spridning och möjliga
åtgärder för dessa.
5.1.1 Åtgärder för Aktivitet på planen

Aktivitet på planen är en faktor som aldrig kommer att kunna undvikas då den i sig uppfyller syftet för
planens existens. På grund av det blir det viktigt att informera om problemet och att försöka utbilda
personer som uppehåller sig på och vid konstgräsplaner. Att spelare gör sig av med granulat på toaletten
eller i duschen kan bero på okunskap kring problematiken och enbart där kan det vara möjligt att göra en
del förbättringar. Utbildning kring granulat och problematiken kring det bör spridas till ledare och spelare
inom föreningar, men även till föräldrar till barn som spelar fotboll. Det borde även föreligga föreningar
och driftsansvariga som ett bra argument att återföra granulat till planen då detta medför minskat behov
av att fylla på granulat.
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En åtgärd som verkar relativt enkel vore att borsta av sig så mycket granulat som möjligt innan planen
lämnas. Detta kan ske enskilt eller genom att personer borstar av varandra. Skorna bör även borstas eller
slås av för att minimera spridning av mikroplaster med dessa. Förslagsvis installeras skoborstar eller
liknande intill planerna, eller åtminstone utanför omklädningsrummen, dock inte i nära anslutning till
öppna brunnar. Även mer avancerade alternativ som uppnår målet om minskad spridning kan vara
relevant, men då det finns så många konstgräsplaner i Sverige så vore det bra om istället simpla och enkla
metoder kunde standardiseras.
5.1.2 Åtgärder för Borstning av planen

Borstning bedöms kunna sprida mikroplaster till omgivningen via öppna brunnar, men troligtvis stannar en
stor mängd mikroplaster inom det yttre systemet. Att återföra granulat som ackumulerats inom det yttre
systemet kan vara viktigt, inte minst för anläggningsansvariga. En åtgärd för att minska spridning av
mikroplaster till följd av borstning bör således ligga på de driftsansvariga eller anläggningsansvariga. Ett
förslag på åtgärd kan vara att samla upp allt granulat utanför planen med jämna mellanrum, antingen
genom att blåsa tillbaka det med lövblås eller genom att helt enkelt samla upp det med en skyffel eller
liknande. Om planen som borstas har öppna brunnar intill sig så bör dessa exempelvis täckas för under
borstningen och granulat i närheten av dessa brunnar bör samlas ihop snarast möjligt. Det är oklart hur
stor problematiken med borstning är, men att utföra dessa åtgärder torde åtminstone minska den
spridning av mikroplaster som existerar just nu.
5.1.3 Åtgärder för Snöröjning

Snöröjning är inte undersökt i någon större utsträckning, men de snöhögar som har funnits har innehållit
stora mängder mikroplaster i form av både granulat och gräs och vissa har dessutom legat nära öppna
brunnar vilket gör att snöröjning bör ses som en stor risk för spridning av mikroplaster till omgivningen.
När snön i högarna smälter så kan mikroplaster följa med vattnet till brunnarna, vilket bör undvikas. En
speciell rutin för hantering av den röjda snön skulle kunna minska risken för spridning av mikroplaster.
Huruvida detta finns är inte undersökt, förutom vid Älta IP. Där samlas all röjd snö på ett ställe och en
informationsskylt om snön och mikroplaster finns uppsatt. Snön placeras även, så gott det går, på en tät
fiberduk för att förhindra att större partiklar går igenom med den smälta snön. Förslag på åtgärder kan
således vara att placera den röjda snön på specifika ställen där de utgör minimal risk för att spridas,
exempelvis kan det vara viktigt att inte placera snöhögarna nära öppna brunnar. Att dessutom placera
snön ovanpå täta fiberdukar minskar risken för spridning av mikroplaster ytterligare. När snön sedan har
smält bör det falla sig naturligt att återföra så mycket kvarvarande granulat som möjligt till planen.
5.1.4 Åtgärder för Regn

Regn som orsak till spridning går inte att motverka, men däremot är det de direkta konsekvenserna av regn
som bör försöka minimeras, dessa är infiltration och avrinning. Det faller sig även naturligt att inkludera
spridningsvägen via dräneringsbrunnar i kategorin regn, även om flera andra orsaker till spridning kan göra
att mikroplaster kan hamna i dräneringsbrunnar. Resultaten i studien visar på att infiltration är en liten
orsak till spridning av mikroplaster i jämförelse med de andra orsakerna. Det betyder att vatten som
transportmedium för mikroplaster kräver en relativt öppen transportväg, exempelvis öppna brunnar.
Avrinning går inte att undvika då konstgräsplaner installeras med en förutbestämd lutning, just för att
vattnet ska kunna rinna bort från planen. Hur mycket avrinning bidrar till spridning av mikroplaster är
oklart, men en enkel åtgärd torde vara att inte ha öppna brunnar nära intill planen eller att skapa något
slags hinder intill brunnarna som gör att vatten kan flöda utan att mikroplaster följer med.
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Att förhindra spridning via dräneringsbrunnar och andra brunnar som finns inom det yttre systemet bör på
något sätt undersökas vidare. Oavsett om spridningsvägen via brunnar är stor eller liten så är det en faktor
som inte kan förbises då slutdestinationen för spridning via brunnar är mer tydlig; i bästa fall blir det ett
reningsverk, men i värsta fall kommer det ut i recipient. För att minska spridningen via dräneringsbrunnar
kan exempelvis ett filter installeras på brunnens utlopp. Detta alternativ bör dock undersökas noga innan
då risken med ett sådant filter är att det kan sätta igen och översvämma brunnen om filtret är för litet. Om
filtret däremot är för stort så riskerar det att missa de minsta partiklarna som sprids. Ett installerat filter,
oavsett storlek bör dessutom bytas ut med jämna mellanrum för att undvika översvämning av brunnen. Ett
annat alternativ för att förhindra eventuell spridning från dräneringsbrunnarna är att tömma dem med
jämna mellanrum. Resultaten från vattenproverna visar på att den största mängden partiklar finns
suspenderat och/eller sedimenterat i brunnarna, vilket innebär att dessa partiklar endast kan spridas vid
kraftigare vattenflöden. Om brunnarna töms med jämna mellanrum kan även denna risk minskas.
5.1.5 Åtgärder för Påfyllning av granulat

Påfyllning av granulat har inte undersökts i någon större utsräckning i detta arbete utan enbart
identifierats som ett potentiellt problem kopllat till spriningen av mikroplaster. Både ur miljömässigt och
ekonomiskt perspektiv är det troligtvis bäst att det utförs så sällan som möjligt, om det överhuvudtaget är
nödvändigt. Att undersöka alternativ till granulat samt i vilken utsträckning det behöver användas bör ses
som föremål för fortsatta studer. När det gäller åtgärder så bör dessa sättas in runt omkring planen vid
utförandet av själva påfyllningen. De åtgärder som bör sättas in kan vara likvärdiga som de vid borstning;
täcka för öppna brunnar och sedan tillvarata det eventuella granulat som hamnat utanför planen för att
sedan kunna återföra det till planen.
5.2 Potentiella felkällor och identifierade svårigheter
I all verksamhet finns det utrymme för potentiella felkällor. Detta avsnitt diskuterar de felkällor som kan ha
förekommit i just denna studie. Framförallt så berörs när vattenproverna har tagits i fält och när de sedan
har filtrerats och analyserats i laboratoriet. Dessutom diskuteras olika svårigheter som har uppstått under
genomförandet, med avseende att underlätta för andra vid liknande studier i framtiden. Avsnittet avslutas
med att diskutera de mängder och olika typer av mikroplaster som återfunnits under laborationerna.
5.2.1 Tagning av vattenproverna i fält

Provtagningarna har samtliga varit noga förberedda och största försiktighet har tagits för att inte
kontaminera dräneringsbrunnarna på plats. Trots detta så har båda brunnarna vid Rågsveds BP och
Skytteholms IP haft granulat liggandes i skarven mellan brunnslocket och öppningen (se figur 4) och det är
möjligt att granulat har kontaminerat brunnen när brunnslocket har öppnats. Det är även troligt att
lysimetrarna vid Rissne BP 2 blivit kontaminerade vid installationen då lysimetrarna innehöll grusfraktioner
som tidigare lagrats på asfaltsytor med trafik. Jämförelsen med referensprovet, som visade sig innehålla
minst 2000 misstänkta SBR-partiklar, visar på att de installerade lysimetrarna kan ha kontaminerats och att
antalet och mängden SBR-partiklar som kan gå via dräneringen troligtvis är lägre än de fastställda siffrorna.
En utförlig beskrivning presenteras i appendix 15.
Ett standardutförande för provtagning av vatten vid varje tillfälle har inte kunnat genomföras till följd av de
olika planernas egenskaper och förutsättningar, men detta har inte heller bedömts vara nödvändigt för att
uppnå studiens syfte. Provtagningarna från dräneringsbrunnarna ämnades ursprungligen ske vid tillfällen
med kraftig nederbörd då detta på förhand misstänktes kunna generera ett flöde i brunnen. Detta visade
sig inte gå att genomföra fullt ut då vädret och tidsplaneringen för utförandet inte stämde överens, vilket
kan ge mer osäkerheter.
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Det kan diskuteras om fler prover under en längre tidsperiod hade gett annorlunda resultat. På grund av
arbetets tidigare nämnda avgränsningar så kunde inte detta genomföras, vilket även är varför arbetet bör
ses som en kvalitativ studie och inte en kvantitativ. Att ta fler vattenprover under olika förutsättningar kan
ge en bättre bild över hur mycket mikroplaster som sprids till följd av just dessa förutsättningar och detta
är något som rekommenderas att ta med sig till fördjupade studier inom området. Vattenproverna från
lysimetrarna har dock ansamlat vatten under fem månader och bedöms därför som tillförlitliga och
representativa för en längre tidsperiod.
5.2.2 Filtrering av vattenproverna

Samtliga vattenprover har filtrerats genom två olika filterstorlekar, 300 µm och 20 µm och just dessa
storlekar har bedömts räcka för att få en tillräckligt bra bild av storleken på de partiklar som kan finnas i
dräneringsbrunnarna. Att använda ytterligare filter, exempelvis av storleken 100 µm, hade möjligtvis
tydligare kunnat utröna de funna partiklarnas fraktioner, men detta bedömdes inte nödvändigt för att
uppnå studiens syfte. Att använda filter av mindre storlek, exempelvis 10 µm, görs i vissa studier men för
att mikroskopera med sådana täta filter så krävs kraftigare mikroskop än det som har varit tillgängligt.
Filtreringsytan var relativt liten i förhållande till filtrets storlek och själva filtret blev även buckligt efteråt,
till följd av att det fästs runt ståltratten. Detta gjorde mikroskoperingen svårare och mer tidskrävande än
om filtret hade varit helt platt. Det finns utrustning som kan användas så att filtret förblir platt genom hela
filtreringen, vilket exempelvis används i IVL:s laboratorier. Detta material fanns dock inte att tillgå när
studiens filtreringar skedde, men rekommenderas att använda vid liknande studier framöver. Trots detta
bedöms metoden för filtreringen ha fungerat bra då allt provtagningsvatten, och således även alla
potentiella partiklar, rann genom filtren och inte bredvid.
5.3.3 Mikroskopering av filtren

Mikroskopering är alltid svårt och det tar tid att vänja sig vid att titta på väldigt små partiklar.
Identifieringen av partiklar som fastnat i 300 µm-filtret genomfördes utan problem, medan identifieringen
av vilka slags partiklar som fastnat på 20 µm-filtret var betydligt svårare. Även kvantifieringen av partiklar i
20 µm-filtret var svår och antalet partiklar med benämningen svarta prickar/partiklar kan till följd av detta
uppskattningsvis vara 5 % mer eller mindre än det fastställda antalet. Mängden och typen av väldigt små
plastpartiklar kan lätt misstas till följd av att tekniken för identifiering inte är särskilt välutvecklad, vilket
även stöds i en rapport från Stockholms Universitet (Gewert et al., 2017).
5.2.4 Val av mikroskop

Ett första mikroskop som testades vid ”Science for Life Laboratory” var belyst underifrån, vilket innebar att
partiklarnas karaktär inte kunde urskiljas. Det mikroskop som då istället användes var vid KTH och hade en
maximal förstoring på 50 gånger. Till följd av det stora antalet väldigt små partiklar så hade det varit
önskvärt att använda ett mikroskop med kraftigare förstoring, men dessa är sällsynta så det mikroskop
som användes bedömdes fungera tillräckligt bra för att uppfylla studiens syfte. Ett mikroskop med
kraftigare förstoring skulle dock kunna minska osäkerheten kring identifieringen av de minsta partiklarna
som återfunnits.
5.2.5 Glödgningsutförande

Glödgningen som utfördes gick bra, men det hade krävts större mängder material för att kunna säkerställa
att metoden gav den effekt som var önskad. Även om resultaten från glödgningen inte kan appliceras i
denna studie så kan resultaten ligga till grund för hur stora vattenmängder och mängden mikroplaster som
kan krävas för att glödgning ska kunna användas som metod i framtiden. Rekommendationen för liknande
studier är dock att försöka hitta andra sätt att identifiera mikroplaster på då de vattenmängder som skulle
krävas för att få tillförlitliga resultat i efterhand uppskattades till mer än 1000 gånger större än de som togs
i detta arbete.
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5.2.6 Mängden och typ av mikroplaster funna i de olika proven

Kvantifieringen av mikroplaster i lysimetrarna är mycket osäker eftersom kontamination förekommer.
Kvantifieringen kan dock användas för att visa på ett maximalt möjligt flöde av mikroplaster. Även om det
antas att samtliga återfunna partiklar i lysimetrarna kommer från konstgräsplanen så var flödet viktmässigt
litet i relation till de övriga orsakerna till spridning av mikroplaster.
Eftersom det är intressant att kunna jämföra olika orsaker till spridning så har fokus i denna studie legat på
att jämföra massflöden snarare än antalet partiklar som sprids. Detta kan dock diskuteras, exempelvis är
det svårt jämföra olika partikelflöden med olika partikelstorlekar. Det finns samtidig en risk att en liten
massa uppfattas som obetydlig då den jämförs med mycket större massflöden. Så är inte fallet utan ett
stort antal partiklar av liten storlek har tillsammans en liten vikt, men även en större adsorptionsyta än
stora partiklar av samma vikt, vilket gör att de teoretiskt kan ackumulera mer kemikalier och gifter och
därmed utgöra en potentiell miljörisk. Motiveringen att trots det uttrycka mängden i massa istället för
antal är att större partiklar kan sönderdelas till mindre och därmed utgöra samma potentiella miljörisk. En
ytterligare motivering är att beräkningarna av antalet mikroplaster i arbetet är mycket osäkra och skulle
behövas göras på flödande vatten. Det är för osäkert att anta att sedimentets innehåll av mikroplaster
skulle motsvara koncentrationen på allt avrinnande vatten. En mängd kan dessutom vara lättare att
kommunicera till olika samhällsgrupper samtidigt som det kan vara lättare att jämföra med resultat från
andra ämnesområden.
Identifieringen och urskiljningen av mikroplaster från andra partiklar i de olika proven har varit lättare när
vattenproverna kommit från en plan med grönt granulat (EPDM) istället för svart (SBR). Dels så har det
varit svårare att urskilja svarta partiklar från varandra, men det blir även svårt att dra en direkt koppling
mellan svarta partiklar och en konstgräsplan då svarta partiklar har flera utbredda användningsområden,
exempelvis i bildäck och asfalterade ytor. Framtida studier som involverar mikroskopering rekommenderas
därför, om möjligt, att främst undersöka planer med färgat granulat för att med större säkerhet bestämma
mängden mikroplaster som kommer från enbart konstgräsplanen. För planer med SBR bör andra
analysmetoder användas för att lättare kunna skilja SBR från andra typer av svarta partiklar. Det bör även
understrykas att andra typer av mikroplaster än granulat och gräs återfunnits i vissa prov från
dräneringsbrunnar, men karaktären hos dessa plaster har inte varit sådan att de har bedömts kunna
kopplas direkt till konstgräsplanerna. Samtliga återfunna mikroplaster redovisas i appendix 6 (Rågsveds
BP), appendix 7 (Skytteholms IP) och appendix 8 (Rissne BP 2).
Resultaten från denna studie bekräftar även resultaten från de tidigare nämnda examensarbetena av
Svalin (2016) och Widström (2017) då mikroplaster har påträffats i brunnar samtidigt som det är uppenbart
att mikroplasterna kan spridas via flera olika spridningsvägar.
5.3 Konstgräsplaner och mikroplaster i framtiden
För att minska en framtida spridning av mikroplaster från både befintliga och planerade konstgräsplaner
kan en idé vara att försöka kategorisera planerna efter en slags kravbild. Med detta menas exempelvis att
planer som används för högre seriespel skulle kunna ha högre krav på spelegenskaperna än en plan som
främst används av skolbarn. För vissa planer kanske inte granulat skulle behövas alls. Mängden och typen
granulat kan därefter anpassas efter kravbilden, vilket då skulle kunna göra att mindre mikroplaster
används från början. Slutligen är det även viktigt att sätta problematiken med mikroplaster från
konstgräsplaner i relation till andra källor till mikroplast, exempelvis biltrafik, industrier och nedskräpning.
Idag finns inga tydliga riktvärden för utsläpp av mikroplaster och det är inte heller klart vilka flöden av
mikroplaster som kan vara av större eller mindre betydelse.
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5.4 Fortsatta studier
Då det finns kunskapsluckor om hur mycket mikroplaster som sprids till följd av olika orsaker och även hur
stor spridningen är via de olika spridningsvägarna så bör fortsatta studier fokusera på att kvantifiera
samtliga orsaker till spridning och även kvantifiera samtliga spridningsvägar. Den konceptuella modellen
som har tagits fram kan fungera som ett ramverk att utgå ifrån för att genomföra detta. Styrkan i denna
modell, jämfört med tidigare studier, är att den ger en mer nyanserad bild över vart mikroplaster initialt tar
vägen från konstgräsplanen och mikroplaster kan ackumuleras på olika platser inom det yttre systemet.
Modellen kan företrädesvis uppgraderas med kvantifierade flöden och även ytterligare systemnivåer, vilket
skulle kunna sprida nytt ljus över problemområdet och ge en mer tillförlitlig siffra över hur mycket
mikroplaster som faktiskt sprids från konstgräsplaner till omgivningen.
Provtagning bör framöver prioritera ett ökat antal vattenprover under längre en längre tidsperiod för att
säkerställa spridningen över tid. Det kan även vara av vikt att ta prover från brunnar när det finns ett
utflöde av vatten för att på så sätt identifiera hur mycket som försvinner från brunnen. Provtagningar av
vatten nedströms, exempelvis sedimentprover i sjöar och vattenprover vid utlopp till sjöarna, skulle kunna
sättas i jämförelse med vattenprover uppströms och på så vis ytterligare tydliggöra hur spridningen ser ut.
Gällande labanalyser så skulle mikroskoperingen dels kunna underlättas av kraftigare mikroskop, men
framförallt genom att undersöka konstgräsplaner med färgat granulat istället för svart. För planer med
svart granulat föreslås att andra analysmetoder än mikroskopering används för att kunna särskila granulat
från andra potentiella plastpartiklar. Beroende på hur granulaten tillverkas så kan bland annat form,
densitet och nötningsegenskaper vara olika. Detta kan i sin tur troligtvis påverka hur mycket, och i vilka
fraktioner som granulat kan spridas med vatten. Nyttjandegraden (speltimmar) av konstgräsplaner spelar
troligtvis även roll för slitaget av både gräset och granulatet. Detta bör studeras vidare.
Förutom att det behövs fortsatta studier av mikroplastproblematiken för de konstgräsplaner byggs idag så
vore det även av intresse att undersöka alternativa lösningar där mängden plastmaterial är minimerat,
men som ändå kan erbjuda önskat antal speltimmar. Ett exempel på detta kan vara konstgräsplaner som
konstrueras utan fyllmaterial.
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6. Slutsatser
Slutsatserna från studien är följande:
Spridning av mikroplaster från konstgräsplaner har identifierats. Det var möjligt att applicera ett MFAangreppsätt på spridningen av mikroplaster från konstgräsplaner. Två systemnivåer för spridningen
identifierades; 1) Konstgräsplanen och 2) Idrottsanläggningen/Närområdet runtomkring planen.
Systemnivåerna möjliggjorde identifiering av flera olika åtgärder för att minska spridningen av
mikroplaster. De främsta orsakerna till spridning av mikroplaster från konstgräsplaner som identifierades
var, utan inbördes storleksordning:
a) Aktivitet på planen
b) Borstning av planen
c) Snöröjning
d) Regn (vilket innebär infiltration genom planen samt ytavrinning)
Okulära mikroskopstudier av vattenprover från dräneringsbrunnar visade på förekomst av mikroplaster.
Metoden kunde inte användas för att kvantifiera flödet av mikroplaster till dräneringsbrunnarna, istället
användes det filtrerade materialet i vattenproverna för att uppskatta ett maximalt massflöde. Utfiltrerat
fast material bestod av organiskt och icke-organiskt material där mikroplaster utgjorde en okänd andel.
Kvantifiering av mängden fast material som kunde nå dräneringsbrunnar, där mikroplaster utgjorde en
okänd andel, uppgick till maximalt 340 – 370 kg per 11-manna plan och år.
En kvantifiering av mängden mikroplaster som maximalt kunde infiltreras genom konstgräsplanen uppgick
till 0,003 kg per 11-manna plan och år. Detta indikerar att det krävs öppna transportvägar, exempelvis
öppna brunnar, för att mikroplaster ska kunna nå dräneringsbrunnen i en större viktmässig omfattning. För
att mäta och säkerställa antalet partiklar som sprids från konstgräsplaner skulle mer omfattande
provtagningar och analyser behöva genomföras.
En försiktig kvantifiering genomfördes även för de andra identifierade orsakerna till spridning av
mikroplaster. Resultaten pekade på att dessa kan vara viktmässigt omfattande, varpå åtgärder bör sättas in
för att minska spridningen. De åtgärder som kan tillämpas för att minska den totala spridningen av
mikroplaster från konstgräsplaner är dels kopplade till rutiner vid användning (1 & 2), agerande vid drift
och underhåll (3, 4 & 5) samt rutiner vid utformning och tekniska lösningar (6 & 7). Åtgärderna är följande:

1. Borsta av kläder och skor.
o Företrädesvis innan planen lämnas, annars sekundärt innan anläggningen lämnas
2. Informera spelare och ledare om problematiken och vikten av korrekt hantering av mikroplaster
som fastnat på kläder och skor
3. Täcka för öppna brunnar vid driftsaktiviteter, såsom borstning, snöröjning och påfyllning av granulat
4. Strategiskt placera snöhögar på tät fiberduk och på sådana platser där risken är minimal att
mikroplaster rinner ner i öppna brunnar när snön smälter
5. Återföra ackumulerat granulat inom anläggningsområdet till planen
6. Installera filter i brunnarna för att filtrera partiklar
7. Tömma brunnar för att ta hand om de mikroplaster som har ackumulerats där i
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Fortsatta studier kan förbättras genom att inhämta ett ökat antal vattenprover, att provtagning sker då det
finns ett flöde av vatten i dräneringsbrunnen, samt att provtagning prioriteras från konstgräsplaner med
färgade granulat. Dessutom kan mikroskopering behöva förfinas för att kunna säkerställa spridningen mer
noggrant samt för att utesluta eventuell kontamination. Problematiken med mikroplaster från
konstgräsplaner är komplicerad och samtidigt väldigt omfattande. Problemet måste ses och hanteras i sin
helhet för att relevanta åtgärder ska kunna sättas in där de behövs. Från de kunskapsluckor som har
identifierats så föreslås vidare studier fokusera på att kvantifiera de ovan nämnda orsakerna till spridning
av mikroplaster från konstgräsplaner, samt att kartlägga och kvantifiera spridningen utifrån de olika
spridningsvägarna.
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Appendix
Detta avsnitt innehåller kompletterande information från samtliga provtagningar samt fullständiga resultat
från laborationsdata glödförlust för samtliga berörda konstgräsplaner. Innehållet har placerats i appendix
då det inte har bedömts som nödvändigt för rapportens huvuddel, men tillika kan vara av intresse för
läsaren.
Appendix 1 – Provtagning vid Rågsveds BP (2016-11-01)
Närvarande
Fredrick Regnell
Simon Magnusson
(Sandra Frosth – andra mätningar)
Transport och förberedelser
Taxi ut till planen i Rågsved från Ecoloops kontor vid Mosebacke torg, Slussen. Allt provtagningsmaterial
transporterades i taxin.
Material
Regnmätare (väderstation), skruvmejsel, tumstock, kofot, kamera (mobiltelefon), plasthandskar, ursköljda
provtagningsflaskor, tejp, burkar för sedimentprov, omrörningsstav (4cm Ø), paraplyer.
Provtagningsplats
Brunn ”syd” vid Rågsveds bollplan.
Stockholm stad kommun.
Koordinater:
59°15'28.7"N 18°01'36.8"E
Väderförhållanden
Väderdata inhämtad från Lantmäteriet (2017) och tagen från närmaste mätstation, Tullinge, ca 11km
därifrån. Det regnade kraftigt och blåste konstant under hela provtagningstillfället. Total ackumulerad
nederbörd de senaste sju dygnen innan provtagningsdagen var 29,1mm. De tre senaste dygnen innan
provtagningsdagen var dock helt utan nederbörd. Total nederbörd under provtagningsdagen var 24,4mm.
Figur 33 visar timvis nederbörd under dagen vid Tullinge mätstation.

Figur 33. Timvis nederbörd för mätstation Tullinge, 2016-11-01.

Brunnen
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Vattennivån i brunnen uppmättes till 71,6 cm, kl. 10.55.
Brunnens radie var 0,13m, vilket ger vattenvolymen
V = π × r2 × h  V = 3,14 × 0,132 × 0,716 = 0,038m3 = 38 liter.
Brunnen totala djup uppmättes till 1,38 m vilket ger en maximal vattenvolym på ca 71 liter.
Vattenprover
Brunnen hade inget vattenflöde, dvs. inget vatten flödade in till eller ut från brunnen.
Till följd av detta så togs 3 olika prover från det befintliga vattnet i brunnen.
Prov 1 representerar vattnet i brunnen vid mindre eller inget flöde, normaltillstånd.
Prov 2 representerar vattnet i brunnen vid maximalt vattenflöde.
Prov 3 representerar vattnet i brunnen efter maximalt vattenflöde.
Samtliga prover togs ca 5cm under ytan.





Prov 1: Stilla vatten. Kl. 12.05
Prov 2: Omrört vatten i 30s, ~70 rpm. Kl. 12.25
o Vattnet rördes om i en cirkel (med 20cm Ø) mot botten så att sedimenterat material skulle
lösas upp
Prov 3: 30 min efter omrörning. Kl. 12.55.
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Appendix 2 – Provtagning vid Rågsveds BP (2017-03-31)
Närvarande
Fredrick Regnell
Simon Magnusson
Transport
Tunnelbana från Slussen till Rågsved, därefter gång till Rågsveds BP. Allt provtagningsmaterial
transporterades för hand.
Material
Kofot, kamera
lysimeterpump.

(mobiltelefon),

plasthandskar,

ursköljda

provtagningsflaskor,

tejp,

borrmaskin,

Provtagningsplats
Brunn ”syd” vid Rågsveds bollplan.
Stockholm stad kommun.
Koordinater:
59°15'28.7"N 18°01'36.8"E

Väderförhållanden
Väderdata inhämtad från Lantmäteriet (2017) och tagen från närmaste mätstation, Tullinge, ca 11km
därifrån. Det var uppehåll under hela provtagningstillfället. Total ackumulerad nederbörd de senaste sju
dygnen innan provtagningsdagen var 3,9 mm. De tre senaste dygnen innan provtagningsdagen var dock
helt utan nederbörd. Total nederbörd under provtagningsdagen var 1,0 mm. Total ackumulerad nederbörd
sedan lysimetrarna senast tömdes (20161101) var: 193,0mm. Figur 34 visar timvis nederbörd under dagen
vid Tullinge mätstation.

Figur 34. Timvis nederbörd för mätstation Tullinge, 2017-03-31.

Brunnen
Vattennivån i brunnen uppmättes till 72,1 cm.
Brunnens radie var 0,13m, vilket ger vattenvolymen
V = π × r2 × h  V = 3,14 × 0,132 × 0,721 ≈ 0,038m3 = 38 liter.
Brunnen totala djup uppmättes till 1,38 m vilket ger en maximal vattenvolym på ca 71 liter.
Vattenprover
Brunnen hade inget vattenflöde, dvs. inget vatten flödade in till eller ut från brunnen.
Vid denna provtagning så togs endast stilla vatten för att undersöka ett triplikat av samma vatten.
Samtliga prover togs ca 5cm under ytan.




Prov A: Stilla vatten. Kl. 10.30
Prov B: Stilla vatten. Kl. 10.33
Prov C: Stilla vatten. Kl. 10.36
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Appendix 3 – Provtagning vid Skytteholms IP (2016-12-01)
Närvarande
Fredrick Regnell
Simon Magnusson
Transport
Tunnelbana från Slussen till Solna, därefter gång till Skytteholms IP. Allt provtagningsmaterial
transporterades för hand.
Material
Tumstock, kofot, kamera (mobiltelefon), plasthandskar, ursköljda provtagningsflaskor, tejp,
omrörningsstav (5cm Ø).
Provtagningsplats
Brunn ”syd” vid Skytteholms idrottsanläggning
Solna stad kommun.
Koordinater:
59°21'31.9"N 17°59'44.3"E

Väderförhållanden
Väderdata är inhämtad från Lantmäteriet (2017) och tagen från närmaste mätstation, Stockholm-Bromma
flygplats, ca 3km därifrån. Det var uppehåll hela dagen. Total ackumulerad nederbörd de senaste sju
dygnen innan provtagningsdagen var 6,5mm. De tre senaste dygnen innan provtagningsdagen var dock
helt utan nederbörd. Total nederbörd under provtagningsdagen var 0.06mm. Figur 35 visar timvis
nederbörd under dagen vid Bromma flygplats mätstation.

Figur 35. Timvis nederbörd för mätstation Stockholm-Bromma flygplats, 2016-12-01.

Brunnen
Vattennivån i brunnen uppmättes till 0.60m, kl. 13.50.
Brunnens radie var 0.43m, vilket ger vattenvolymen
V = π × r2 × h  V = 3.14 × 0.432 × 0.60 = 0,3485m3 ≈ 350 liter.
Brunnen totala djup uppmättes till cirka 1,70 m vilket ger en maximal vattenvolym på 1000 liter.
Brunnen innehöll dessutom ett bottensegment som var mellan 5 – 20 cm tjockt.
Vatten flödade konstant i brunnen, både in och ut. Röret in till brunnen låg ca 3cm under vattennivån.
Flödesmängden ut uppskattades till 2 – 3 dl/s.
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Vattenprover
Brunnen hade konstant vattenflöde, så 5 olika prover togs.
Samtliga prover togs vid utloppskanten, ca 5cm under ytan.







Prov 0: Kl 14.00. För hand. Potentiellt ej användbart.
Prov 1: Kl 14.20. Vattnet ej påverkat
Prov 2: Kl 14.25. Vattnet ej påverkat
Prov 3: Kl 14.30. Omrört vatten i 30s, 60~70 rpm.
o Vattnet rördes om i en cirkel (med 70cm Ø) delvis mot botten så att sedimenterat material
skulle lösas upp.
Prov 4: Kl 15.00. 30 min efter omrörning

57

Appendix 4 – Provtagning vid Rissne BP 2 (2017-03-31)

Närvarande
Fredrick Regnell
Simon Magnusson
Transport
Tunnelbana från Slussen till Rissne, därefter gång till Rissne BP 2. Allt provatagningsmaterial
transporterades för hand.
Material
Skruvmejsel, tumstock, kofot, kamera (mobiltelefon), plasthandskar, ursköljda provtagningsflaskor, tejp,
borrmaskin och lysimeterpump.
Provtagningsplats
Lysimeterbrunnar längs med planen, Rissne BP 2.
Sundbyberg kommun.
Koordinater:
59°22'38.2"N 17°55'55.0"E

Väderförhållanden
Väderdata är inhämtad från Lantmäteriet (2017) och tagen från närmaste mätstation, Stockholm-Bromma
flygplats, ca 3km därifrån. Det var uppehåll under hela dagen, total nederbörd under dagen var 0 mm.
Total ackumulerad nederbörd sedan lysimetrarna senast tömdes (2016-11-01) var 155,0 mm.
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Appendix 5 – Egenskaper för granulat i vatten
Under denna laboration testades olika granulats egenskap i vatten, det vill säga om granulatet flöt eller
sjönk samt huruvida materialet klumpade ihop sig eller inte.
Utförande: En bägare fylldes med vanligt kranvatten och därefter hälldes cirka 50 partiklar av respektive
granulat i vattnet. Efter en stund rördes det om kraftigt i bägaren för att se om det utgjorde någon skillnad.
De granulat som testet utfördes på var EPDM, R-EPDM, SBR och TPE. Inget organiskt granulat testades.

Resultat:
EPDM: Flyter i vatten. Efter kraftig omrörning flöt fortfarande materialet och det tenderade även att
klumpa ihop sig på ytan.
R-EPDM: Flyter delvis och sjunker delvis, vilket visar på att allt material inte har samma densitet. Efter
kraftig omrörning tenderade större mängd material att sjunka. Både det material som var kvar på ytan och
det som hade sjunkit tenderade att klumpa ihop sig.

SBR: Sjunker i vatten. Efter kraftig omrörning tenderade materialet att klumpa ihop sig.

TPE: Sjunker i vatten. Efter kraftig omrörning tenderade materialet att klumpa ihop sig.
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Appendix 6 – Fullständiga resultat från laborationsdata för Rågsveds BP
Tabell 13 visar fullständiga laborationsresultat från Rågsveds BP. R1, R2 och R3 står för proverna 1, 2 och 3
provtagningstillfälle 1. Ra, Rb, Rc står för proverna a, b och c vid provtagningstillfälle 2. Siffran efter visar på
filterstorleken. Bokstäverna a och b efter vissa prov betyder att vattnet har delats upp och filtrerats genom
2 olika filter då det fanns risk att enbart ett skulle sätta igen. Samtliga storlekar i tabellen är i µm2.

Tabell 13. Fullständiga laborationsresultat Rågsveds BP.

Prov

Granulat

Gräsfrag
ment

Trådfragment
(50-500 µm)

Övriga partiklar

R1 300

1 granulat
(400×400)

-

3 svarta

17 partiklar (insekt, blad, sten), ej mikroplaster

R1 20

-

1
(20×500)

57 st (54 svarta,
3 blå, 1 röd)

369 svarta prickar

R2 300

1 tydlig
(1500×2000)

-

8 svarta

50 svarta partiklar (ej EPDM),
40 partiklar (insekt, blad, sten), ej mikroplaster

R2 20a

1 trolig
(30×70)

-

11 st (8 svarta, 2
blå, 1 röd)

802 svarta prickar,
8 partiklar (insekt, blad, sten), ej mikroplaster

R2 20b

-

1
(30×80)

-

672 svarta prickar, 44 svarta partiklar (ej EPDM),
15 partiklar (insekt/blad/etc.), ej mikroplaster & mycket
sand

R3 300

-

-

2 st (1 svart, 1
röd)

8 svarta partiklar (oklart, men ej EPDM),
29 partiklar (insekt, blad, sten), ej mikroplaster

R3 20

-

-

29 st (17 svarta,
9 blå, 3 röda)

1004 svarta prickar, 29 svarta partiklar (ej EPDM), 6
partiklar (insekt/blad/etc.), ej mikroplaster, & mycket sand

Ra 300

-

-

Ra 20

-

-

Rb 300

-

-

Rb 20

-

-

Rc 300

-

-

Rc 20

-

-

16 st (15 svarta,
1 röd)
13 st (10 svarta,
3 röda, 1 blå)
2 st (1 svart, 1
röd)
29 st (24 svarta,
3 röda, 2 blå)

5 partiklar (insekt, blad, sten), ej mikroplaster
400 svarta prickar, 1 vit plastpartikel (50×50), 6 svarta
partiklar (100×100) (ej EPDM)
1 frö från växt/blomma, 1 vit partikel (300×800)
335 svarta prickar, 5 svarta partiklar (100×100) (ej EPDM)

11 st (8 svarta, 2
blå, 1 röd)

156 svarta prickar, 1 vit plastpartikel (50×50), 3 svarta
partiklar (100×100) (ej EPDM),
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Appendix 7 – Fullständiga resultat från laborationsdata för Skytteholms IP
Tabell 14 visar fullständiga laborationsresultat från Skytteholms IP. S0 står för Skytteholm Prov 0, S1 står
för Skytteholm Prov 1 osv. Siffran efter visar på filterstorleken. Bokstäverna a och b efter vissa prov
betyder att vattnet har delats upp och filtrerats genom 2 olika filter då det fanns risk att enbart ett skulle
sätta igen. Samtliga storlekar i tabellen är i µm2.

Tabell 14. Fullständiga laborationsresultat Skytteholms IP.

Prov

Granulat

Gräsfrag
ment

S0 300
S0 20a
S0 20b

-

-

S1 300

-

S1 20a

-

S1 20b

-

S2 300
S2 20

-

-

6 svarta
8 st (7 svarta, 1 röd)

1 svart prick & mycket brun jord
21 svarta prickar & mycket brun jord

S3 300

95 tydliga SBR
(300×300 –
2000×2000)

32 tydliga

-

Mycket svart/grå jord

S3 20

-

-

-

1100 svarta prickar & mycket svart/grå jord

S4 300
S4 20

-

-

5 st (4 svarta, 1 röd)
39 st (37 svarta, 2 blå)

3 svarta plastbitar (ej SBR) & en svart prick
203 svarta prickar & mycket brun jord

Trådfragment (50-500)
6 svarta
13 svarta
5 svarta

2 svarta
1
26 svarta
potentiell
12 st (10 svarta, 1 röd, 1 blå)
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Övriga partiklar
1 svart prick & mycket brun jord
97 svarta prickar & mycket brun jord
81 svart prickar & mycket brun jord
Mycket brun jord
97 svarta prickar & mycket brun jord
40 svarta prickar & mycket brun jord

Appendix 8 – Fullständiga resultat från laborationsdata för Rissne BP 2
Tabell 15 visar fullständiga laborationsresultat från Rissne BP 2. L1 står för Lysimeter 1 och L2 står för
Lysimeter 2. Siffran efter visar på filterstorleken. Samtliga storlekar i tabellen är i µm2.

Tabell 15. Fullständiga laborationsresultat Rissne BP 2.

Prov

Granulat

L1 300

25 potentiella SBR
(20st 30×30,
5st 40×40)
2 troliga SBR
(20×80 & 40×60)

-

L2 300

-

-

L2 20

24 potentiella SBR
(30×30 – 80×80)

-

L1 20

Gräsfragment Trådfragment (50-500µm)

-

-

Övriga partiklar
11 gruskorn, 1 del av insekt

11 st (8 svarta, 2 röda, 1 blå) 1500 svarta prickar, max 20×20µm

3 st långa (2 blå, 1 svart)

1 gruskorn, 3 delar av växt/blad

19 st (18 svarta, 1 blå)

1070 svarta prickar, max 20×20µm
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Appendix 9 – Glödförlust Rågsved BP
Tabell 16 visar fullständiga resultat från glödförlusten som uppmättes för proverna från Rågsveds BP. R1,
R2 och R3 står för proverna 1, 2 och 3 provtagningstillfälle 1. Ra, Rb, Rc står för proverna a, b och c vid
provtagningstillfälle 2. Siffran efter visar på filterstorleken. Samtliga vikter i tabellen är i gram.

Tabell 16. Fullständiga resultat från glödförlust, Rågsveds BP.

Prov

Skålvikt

Vikt innan
Tork

Vikt av
material

Vikt efter
Tork

Massförlust
efter Tork

Vikt efter
Glöd

Massförlust
efter Glöd

R1 300
R1 20
R2 300
R2 20
R3 300
R3 20

29,3258
39,8672
36,0404
33,609
37,2142
35,8829

29,3271
39,8688
36,1212
33,7509
37,2317
35,8838

0,0013
0,0016
0,0808
0,1419
0,0175
0,0009

29,3222
39,8639
36,1177
33,7475
37,229
35,8817

0,0049
0,0049
0,0035
0,0034
0,0027
0,0021

29,3256
39,868
36,0756
33,7332
37,2068
35,8686

-0,0034
-0,0041
0,0421
0,0143
0,0222
0,0131

Ra 300
Ra 20
Rb 300
Rb 20
Rc 300
Rc 20

30,9629
26,6441
32,3887
26,8385
31,7898
31,6727

30,9629
26,6449
32,3894
26,8389
31,7902
31,6732

0
0,0008
0,0007
0,0004
0,0004
0,0005

30,9614
26,6435
32,3867
26,8369
31,786
31,6688

0,0015
0,0014
0,0027
0,002
0,0042
0,0044

30,9611
26,6432
32,3877
26,8351
31,7892
31,6729

0,0003
0,0003
-0,001
0,0018
-0,0032
-0,0041
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Appendix 10 – Glödförlust Skytteholms IP
Tabell 17 visar fullständiga resultat från glödförlusten som uppmättes för proverna från Skytteholms IP. S0
står för Skytteholm Prov 0, S1 står för Skytteholm Prov 1 osv. Siffran efter visar på filterstorleken. Samtliga
vikter i tabellen är i gram.

Tabell 17. Fullständiga resultat från glödförlust, Skytteholms IP.

Prov

Skålvikt

Vikt innan
Tork

S0 300
S0 20
S1 300
S1 20
S2 300
S2 20
S3 300
S3 20
S4 300
S4 20

24,2671
36,1256
30,2795
31,7325
26,1084
30,6159
27,683
25,6466
33,6361
26,1818

N/A
N/A
N/A
N/A
26,1077
N/A
27,7552
25,7413
33,6355
N/A

Vikt av
material
N/A
N/A
N/A
N/A
-0,0007
N/A
0,0722
0,0947
-0,0006
N/A

Vikt efter Massförlus Vikt efter
Tork
t efter Tork
Glöd
24,2727
36,1277
30,2788
31,7367
26,1067
30,6279
27,7537
25,7394
33,635
26,1829
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N/A
N/A
N/A
N/A
0,001
N/A
0,0015
0,0019
0,0005
N/A

24,1512
36,0114
30,17
31,5889
26,0127
30,5157
27,6251
25,6478
33,5547
26,1012

Massförlus
t efter
Glöd
0,1215
0,1163
0,1088
0,1478
0,094
0,1122
0,1286
0,0916
0,0803
0,0817

Appendix 11 – Glödförlust Rissne BP 2 (Lysimetrar)
Tabell 18 visar fullständiga resultat från glödförlusten som uppmättes för proverna från Rissne BP 2. Lu står
för Lysimeter utan markering och Lm står för Lysimeter med markering. Siffran efter visar på
filterstorleken. Samtliga vikter i tabellen är i gram.

Tabell 18. Fullständiga resultat från glödförlust, Rissne BP 2.

Prov

Skålvikt

Vikt innan
Tork

Vikt av
material

Vikt efter
Tork

Massförlust
efter Tork

Vikt efter
Glöd

Massförlust
efter Glöd

Lu 300
Lu 20
Lm 300
Lm 20

32,2046
33,1998
31,9966
28,9502

32,2095
33,2318
31,9968
28,9626

0,0049
0,032
0,0002
0,0124

32,2085
33,2306
31,9958
28,9613

0,001
0,0012
0,001
0,0013

32,2061
33,2283
31,9953
28,9592

0,0024
0,0023
0,0005
0,0021
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Appendix 12 – Kvantifiering av mängd mikroplaster i dräneringsbrunnar
Här presenteras uträkningar för kvantifieringen av mikroplaster från dräneringsbrunnarna vid Rågsveds BP
och Skytteholms IP.
Rågsveds BP











Provet direkt efter omrörning innehöll 3 mikroplaster som kan härledas från planen
o Total vikt av filtratet från provet uppgick till cirka 0,23 gram,
 Taget från Vikt av material i appendix 9
o Filtratet kan bestå av organiskt och icke-organiskt material
o Extremvärdet för vikten av mikroplaster räknas således till 0,23 gram
Total yta är 2400×1,5m2 = 3600 m2
3600 m2 × 523,6 mm = 1 884 960 liter
1 884 960 × 0,3 = 565 488 liter vatten når dräneringsbrunnen
Varje liter vatten innehåller 3 partiklar och totalt 0,3 gram
Antal partiklar per år som når dräneringsbrunnen beräknas maximalt uppgå till 565 488 × 3 ≈
1 700 000 stycken tydliga mikroplaster
Viktmässigt motsvarar detta 565 488 × 0,23g ≈ 130kg per år
Per m2 blir det 130/2400 = 0,054 kg
Per 11-manna plan blir det (6825/2400) × 130 ≈ 370 kg per år

Detta resultat bör alltså ses som den maximala mängden som kan försvinna via dräneringen och scenariot
för att dessa mängder ska försvinna är att det måste vara väldigt kraftigt vattenflöde i brunnen. För att ha
en bättre enhet att jämföra med så används en fullstor 11-manna plan som jämförelseenhet. En fullstor
11-manna plan har måtten 105×65 = 6825m2. Rågsveds BP har arean 2400m2.


Vikten multipliceras således med 6825/2400 = 2,84575. 130×2,84375 ≈ 370 kg per år

Resultatet blir då cirka 270 kg per fullstor 11-manna plan.
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Skytteholms IP:











Provet direkt efter omrörning innehöll 127 mikroplaster som kan härledas från planen och 1100
som kan misstänkas var SBR partiklar
o Total vikt av filtratet från provet uppgick till cirka 0,19 gram,
 Taget från Vikt av material i appendix 10
o Filtratet kan bestå av organiskt och icke-organiskt material
o Extremvärdet för vikten av mikroplaster räknas således till 0,19 gram
Total yta är 6825×2×1,5m2 = 20 475 m2,
o Multiplicerat med 2 då det är 2 stycken 11-manna planer.
20 475 m2 × 571,8 mm = 11 707 605 liter
11 707 605 × 0,3 = 3 512 282 liter vatten når dräneringsbrunnen
Varje liter vatten innehåller 127 tydliga partiklar och totalt 0,19 gram
Antal partiklar per år som når dräneringsbrunnen beräknas maximalt uppgå till
o 3 512 282 × 127 ≈ 446 000 000 stycken tydliga mikroplaster
Viktmässigt motsvarar detta 3 512 282 × 0,19g ≈ 670kg per år
Per m2 blir det 670/(2×6825) = 0,049 kg per år
Per 11-manna plan blir det 670/2 = 335 ≈ 340 kg per år

Detta resultat bör alltså ses som den maximala mängden som kan försvinna via dräneringen och scenariot
för att dessa mängder ska försvinna är att det måste vara väldigt kraftigt vattenflöde i brunnen.
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Appendix 13 – Uträkningar och kvantifiering av mikroplaster från lysimetrar
Här presenteras uträkningar för kvantifieringen av mikroplaster från lysimetrarna.
Mängd vatten under tidsperioden var 155,0 mm vilket betyder 155 liter vatten per kvadratmeter. Den
totala mängden vatten som hamnat på lysimetrarnas area under tidsperioden är således 155×0,6 = 93 liter.
Detta ger 3,55/93 = 0,038 = 3,8 % av nederbörden infiltreras genom planen och når dräneringen.
Totalt sett innehöll båda lysimetrarna 2670 partiklar, varav 49 av dessa går att utesluta från att vara SBR,
51 stycken var troligtvis SBR och 2570 partiklar var små svarta prickar vilket gör att det inte går att utesluta
SBR. De partiklar som inte går att utesluta från att vara SBR-partiklar benämns härefter som misstänkta
SBR-partiklar. Antalet SBR-partiklar är alltså mellan 51 – 2621.
De 6 lysimetrarna täcker totalt en yta som motsvarar cirka 0,6 m 2. Hela planen är totalt 2400m2. Antalet
partiklar ska alltså multipliceras med (2400/0,6) vilket ger en faktor på 4000. Detta ger:
 Antalet troliga SBR partiklar från hela planen  51×4000 = 204 000
 Antalet misstänkta SBR partiklar från hela planen  2570×4000 = 10 280 000
Vattnet från provtagningarna hade ansamlats under exakt 5 månader. Dessa 5 månader antas vara
representativa för hela året så ska antalet partiklar multipliceras med 12/5 = 2,4. Detta ger:
 Antal troliga SBR partiklar per år till 204 000×2,4 = 489 600
 Antal misstänkta SBR partiklar per år till 10 280 000×2,4 = 24 672 000
 Antalet SBR-partiklar per år är således mellan 489 600 och 25 161 600
De misstänkta SBR-partiklarna bedömdes storleksmässigt vara mellan 20×20×20 µm3 och 30×30×30 µm3.
De partiklar som troligtvis är SBR bedöms i genomsnitt vara maximalt 50×50×50 µm3. Exakta storlekar för
de funna partiklarna ges i appendix 8. För att bestämma vikten av dessa partiklar har en mer exakt
uträkning utförts jämfört med de andra konstgräsplanerna. Istället för att uppskatta den totala maxvikten
utifrån data från glödgningsutförandet, se appendix 11, så beräknas partiklarnas totala vikt utifrån deras
bedömda storlek och densitet. SBR kan ha en densitet mellan 1,2 – 1,53 (Arosindustripartner, n.d.) vilket
viktmässigt ger:
Troliga SBR partiklar
o Min: 1,2kg/dm3 × 50×50×50 µm3
o Max: 1,53kg/dm3 × 50×50×50 µm3



= 1,5×10-10 kg ~ 0,15 µg per partikel
= 1,9125×10-10 kg ~ 0,19 µg per partikel

Multiplicerat med antalet partiklar ger
o Min: 489 000× 0,15 µg = 0,073 gram
o Max: 489 000×0,19 µg = 0,093 gram
En avrundning uppåt ger att de troliga SBR-partiklarna viktmässigt per år kan uppgå till 0,1g
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Misstänkta SBR partiklar
o Min: 1,2kg/dm3 × 20×20×20 µm3
o Max: 1,53kg/dm3 × 30×30×30 µm3



= 9,6×10-12 kg ~ 0,01 µg per partikel
= 4,131×10-11 kg ~ 0,04 µg per partikel

Multiplicerat med antalet partiklar ger
o Min: 24 672 000× 0,01 µg = 0,25 gram
o Max: 24 672 000×0,04 µg = 0,99 gram
En avrundning ger att de troliga SBR-partiklarna viktmässigt per år kan uppgå till maximalt 1,0g

Totalt sett så kan mängden SBR-partiklar som går genom dräneringen vid Rissne BP 2 under ett år uppgå till
0,1 – 1,1 gram. För att ha en bättre enhet att jämföra med så används en fullstor 11-manna plan som
jämförelseenhet. Multiplikationsfaktorn blir således 3,84375 vilket ger 0,073×3,84375 – 1,1×3,84375 gram
≈ 0,3 – 3,1 gram per år och plan.
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Appendix 14 – Antaganden vid kvantifiering
Här förklaras samtliga antaganden som har gjorts i avsnitt 4.5.6. Antaganden är delvis baserade på en
tidigare studie av Wallberg (et al., 2016) och rekommendationer från Svenska Fotbollförbundet (SvFF, n.d.),
men även på författarens egna observationer från olika konstgräsplaner. För respektive orsak så beskrivs
först vilket antagande som har gjorts och direkt efter motiveras detta.

Aktivitet på planen
Antaganden:
 En 11-mannaplan besöks av 500 – 1500 personer per vecka, 40 veckor per år
o Wallberg (et al., 2016) har i kontakt med Älvsjö AIK FF räknat på att 1300 personer befinner
sig på Älvsjö IP:s fyra konstgräsplaner i genomsnitt tre gånger i veckan. Älvsjö IP består av en
11-manna plan och tre 7-manna planer. Detta skulle då ge 1560 personer per 11-manna
plan och vecka. Denna siffra bedöms som stor och ett rimligare intervall bör ligga mellan
500 – 1500, baserat på författarens egna besök vid konstgräsplaner.
o I samma studie antas att konstgräsplaner används cirka 40 veckor per år, vilket har bedömts
som troligt.


Varje person för med sig i genomsnitt 50 – 250 hela granulat bort från planen per gång
o Wallberg (et al., 2016) har antagit att i genomsnitt 10 gram per spelare försvinner per
tillfälle. Detta bedöms som en kraftig överdrift och baserat på författarens tester från besök
vid planerna så uppskattas att en mängd om 50 – 250 granulat per spelare och tillfälle
antagligen är en mer rimlig siffra. Detta antas även vara i överkant för hur det verkligen ser
ut.



Ett helt granulat med storleken 3×3×3 mm3 väger maximalt cirka 0,04 gram
o Granulat är storleksmässigt maximalt 3mm och maximal densitet som återfunnits är 1,53 för
SBR. Antagandet att hela granulat är kuber med samtliga sidor 3 mm långa är troligtvis
starkt i överkant.
o 3×3×3 mm3 × 1,53 kg/dm3 = 0,04 gram

Borstning av planen
Antaganden:
 En 11-mannaplan borstas 1 – 2 gånger per vecka, 40 veckor per år
o SvFF (n.d.) rekommenderar att konstgräsplaner borstas 1 – 2 gånger per vecka
o Förutsatt att konstgräsplaner används 40 veckor per år så borde de troligtvis borstas
maximalt 40 veckor per år.
 Vid varje borstning försvinner 3 – 6 kg granulat från planen
o Denna uppskattning är gjord av författaren och baserad på okulär inspektion av borstar vid
olika konstgräsplaner.

70

Snöröjning
Antaganden:
 En 11-mannaplan snöröjs 1 – 2 gånger per vecka, 10 veckor per år
o Wallberg (et al., 2016) antar att en konstgräsplan plogas ungefär 10 gånger per år. Ett
antagande om 1 – 2 gånger per vecka under 10 veckor per år bör således ligga högt i
överkant för hur det verkligen ser ut.
 Vid varje snöröjning försvinner 20 – 40 kg granulat från planen
o Wallberg (et al., 2016) skriver att mellan 20 – 30 liter granulat försvinner vid varje plogning
av planen. Detta bör således motsvara ungefär 20 – 40kg granulat, beroende på densiteten
av det specifika granulatet.
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Appendix 15 – Referensprov från lysimetrar
Datum: 2017-06-15
Närvarande:
Fredrick Regnell och Simon Magnusson
Utförande:
Cirka 3,5 liter kranvatten pumpades genom en lysimeterlåda och samlades sedan upp i provflaskor. Vattnet
i flaskorna filtrerades sedan genom ett 20 µm-filter. Filtret studerades sedan med ett USB-mikroskop med
100 gångers förstoring.
Resultat:
Antalet partiklar på filtret dokumenterades inte exakt, men beräknades uppgå till minst 2000 stycken, med
storleken 20×20 – 30×30 µm2. Figur 36 visar ett antal svarta partiklar som kan misstänkas vara SBR.
Ungefärliga storleksmått återges i bilden med streck och siffror.

Figur 36. Misstänkta SBR-partiklar i lysimeter-referensprov.

Analys:
Att ett referensprov med kranvatten innehåller så många misstänkta SBR-partiklar tyder på att en stor del
av de svarta partiklarna lysimetrarna vid Rissne BP 2 kan komma från kontamination och inte till följd av
infiltration genom konstgräsplanen. De svarta partiklarna som återfinns är troligtvis inte heller SBR utan
misstänks komma från asfalt eller slitage av däck från fordon. Resultatet styrker även förslaget om att
färgat granulat skulle kunna lämpa sig bättre än svart granulat vid mikroskopering i fortsatta studier.
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