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Sammanfattning 

Det finns ungefär 1255 utomhusplaner gjorda av konstgräs i Sverige och den årliga ökningen 

uppskattas till 100 planer. Konstgräsplaner ger många fördelar för sportutövning och 

anläggningen av dessa har därför ökat kraftigt sedan sekelskiftet. Framförallt möjliggör 

konstgräsplaner en längre spelsäsong och fler speltimmar. För att konstgräsplanerna ska få 

egenskaper som liknar naturgräs, dressas konstgräset med fyllnadsmaterial. Fyllnadsmaterialet 

tillverkas vanligen av Styrenbutadiengummi(SBR), Etylen-Propylen-Dien-gummi (EPDM) 

eller Termoplastisk estalomer (TPE) men kan även tillverkas av organiska material som t.ex. 

kork eller kokos. Eftersom fyllnadsmaterialen ofta består av plastpolymerer har en del 

miljörisker kopplade till användandet av dem uppmärksammats.  

 

Tillverkningsstorleken på fyllnadsmaterialet är mellan 2–3 mm och fyllnadsmaterialet klassas 

som primära mikroplaster. Svenska miljöinstitutet utförde 2016 en kartläggning av 

spridningskällor till mikroplaster ut till haven som visade att konstgräsplaner var den näst största 

spridningskällan till mikroplaster på land. Det baserades på den rekommenderade årliga 

påfyllningsmängden av fyllnadsmaterial för en fullstor plan. Studien visade inte hur mycket som 

sedan hamnar i hav, sjöar och vattendrag eftersom det skulle kräva en mer omfattande 

kartläggning av spridningsvägar. Tidigare studier har visat att en viss mängd fyllnadsmaterial 

hamnar i dagvattenbrunnarna som placeras runt planerna för att förhindra vattenansamling på 

plan. För att förhindra fortsatt spridning via dagvattenbrunnar ut till hav, sjöar och vattendrag 

efterfrågades reningsmetoder för dagvattnet från konstgräsplaner.  

 

Målet med studien är att identifiera lämpliga reningsmetoder för dagvatten innehållande 

mikroplaster från konstgräsplaner. För att ta reda på vilka metoder som används idag och hur de 

fungerar i praktiken, kontaktades fyra tillverkare av granulat-fällor och -filter och de kommuner 

som hittills installerat eller planerar att installera någon av reningsmetoderna. Av studien 

framgår att utvecklingen av reningsmetoderna är i ett tidigt stadium där effektiviteten inte testats 

för någon av metoderna.  

 

För att avgöra vad som är en lämplig reningsmetod krävs vidare studier på hur vattenflödena 

varierar mellan olika utformningar av konstgräsplaner och kringliggande ytor. Mängden 

mikroplast som påträffats i dagvattenbrunnar är baserad på okulär besiktning och beskrivs 

mestadels som "liten".  Det skulle krävas vägning av mikroplaster vid varje enskild anläggning 

för att svara exakt på vilken mängd mikroplaster som kan förekomma i dagvattenbrunnar. 

Mängden kan variera mellan anläggningarna beroende på underhållsrutiner och om 

uppsamlingsytor för snö och fyllnadsmaterial finns.  

Storleken på mikroplaster som påträffats bedöms vara av tillverkningsstorlek på 

fyllnadsmaterial vilket kan vara mellan 2-3mm. Mikroplaster kan dock bli så små som 1 m och 

svåra att se med blotta ögat. En kornstorleksfördelningskurva kan visa på vilken mängd som 

sprids av mikroplasternas olika storlekar. Vidare studier rekommenderas att ta fram en 

kornstorlekskurva för att kunna anpassa reningsmetoderna därefter. Den ringa storleken gör det 

orimligt att kräva en reningsgrad på 100%, eftersom det skulle medföra såpass små maskor att 

vattnet inte kan ta sig igenom. Därför bör riktvärden för mikroplaster i dagvatten upprättas.  
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För att ta fram riktvärden och genomföra studier för att utveckla reningsmetoderna, krävs ett 

bättre samarbete mellan institution och näringsliv. För att en reningsmetod ska kunna anses som 

lämplig med avseende på mikroplaster bör den förhindra spridning av den procentuellt större 

delen viktmässigt. Innan detta är fastställt går det inte att svara på huruvida befintliga 

reningsmetoder är lämpliga eller inte. 
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Summary 
 

The number of artificial turfs in Sweden has increased significantly since the year 2000. Today 

there are about 1255 outdoor pitches made from artificial turf and the annual increase is 

estimated at 100 pitches. Artificial turfs provide many benefits for sporting activities such as 

longer game seasons and more playing hours. To gain characteristics as close to natural turfs as 

possible, infill is used on top of the artificial grass. The infill is usually made out of styrene-

butadien rubber (SBR), ethylene-propylene-diene-monomer-rubber (EPDM) or thermoplastic 

estalomer (TPE). However, there is also organic alternativs made from cork or coconut. Since 

the filling materials mostly consist of plastic polymers, some environmental concerns have been 

raised in the connection of the use of infill.  

The manufacturing size of infill is between 2-3 mm and is thereby classified as primary 

microplastics. The Swedish Environment Institute performed a study to map the sources of 

microplastic emissions to the marine environment. The study concluded that artificial turfs was 

the second largest land-based source of microplastic emission. The conclusion was based on the 

suggested annual amount for refill of infill for a full-size pitch. The amount of microplastics 

ending up in the sea, lakes and streams was not answered in the study, as it would require a more 

extensive mapping of routes. Former studies have shown that a certain amount of infill ends up 

in the stormwater wells which is placed around the turfs to prevent water collection. In order to 

prevent continued spreading via stormwater wells out to marine environments, treatment 

methods for stormwater runoff from artificial turfs has been requested.  

The objective of this study is to identify suitable methods for treatment of stormwater containing 

microplastics from artificial turfs. To find out what methods are used today, four manufacturers 

of granulate traps and filters were contacted. The municipalities that have installed or planned 

to install any of the stormwater treatment methods was also contacted to get an understanding 

of how these methods works in practice. From the study it is apparent that the development of 

treatment methods mentioned is in an early stage where efficiency is not tested for any of the 

methods. In order to determine what a suitable stormwater treatment method is in this case, 

further studies on how water flows vary between different pitch designs and surrounding 

surfaces are required. In this study the amount of microplastics found in the stormwater wells is 

solely based on ocular inspection and often described as "small" by the interviewees. To 

determine the exact amount of microplastics that can occur in stormwater wells, it would be 

necessary to weigh the microplastics found in the wells on every single plant. Because of 

differences in maintenance routines and depending on the existence of available surfaces for 

storage of snow and infill, the amount of microplastics found in the wells varies.  

The size of microplastics found was estimated to be of manufacturing size (2-3 mm). However, 

microplastics can become very small, down to 1 m and hard to see with the naked eye. Further 

studies are recommended to set up a grain size distribution curve which can be used to 

manufacture the mesh in a reasonable size. The small sizes of microplastics makes it 

unreasonable to expect a purification degree f 100%, the mesh size would make it impossible 

for water to flow through. This calls for establishing guidance values for microplastics in 

stormwater.  
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In order to establish guidance values and carry out necessary studies to develope the existing 

methods, a better cooperation between institution and trade and industry is needed. A method 

can be considered to be suitable for microplastics if the largest percentage part by weight of 

microplastics is caught. The suitability of the current methods cannot be judged until this is 

determined.  
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1 Inledning 

Spridningen av mikroplaster till vattenmiljöer har uppmärksammats som ett växande 

miljöproblem under senare år eftersom nedbrytningen av plast går mycket långsamt. [1] När 

mikroplasterna hamnar i hav, sjöar och vattendrag kan fiskar och andra vattenlevande 

organismer få i sig partiklarna genom gälar eller föda. Följderna blir att djuren kan få problem 

med fortplantning och matsmältning. Plast används i mycket stor utsträckning runt om i världen 

och utsläppen av mikroplaster ökar. [1] Enligt en studie från 2017 som Svenska Miljöinstitutet 

IVL gjorde är konstgräsplaner den näst största källan till mikroplaster på land. [1] 
 

Det finns ungefär 1255 utomhusplaner gjorda av konstgräs i Sverige och den årliga ökningen 

uppskattas till 100 planer. [1] Konstgräsplaner ger många fördelar för sportutövning och 

anläggningen av dessa har därför ökat kraftigt sedan sekelskiftet. Framförallt möjliggör 

konstgräsplaner en längre spelsäsong och fler speltimmar. [2] 

 

På senare år har dock en del miljörisker kopplade till konstgräsplaner uppmärksammats. 

Konstgräset täcks nämligen av ett fyllnadsmaterial som ofta består av plast- eller gummibitar av 

storleken 2–3 mm. Fyllnadsmaterialet ger planen egenskaper liknande naturligt gräs. Genom 

aktivitet på plan kan fyllnadsmaterialet hamna utanför spelområdet. [3] En 11-spelsplan 

rekommenderas tillförsel av 3–5 ton fyllnadsmaterial per år för att bibehålla gott spelskick men 

mängden kan variera. [4] Anledningen till att påfyllning krävs är att en viss mängd försvinner 

genom svinn och även för att fyllnadsmaterialet kompakteras i konstgräsplanen. Om 

fyllnadsmaterial från konstgräsplaner når dagvattnet via dagvattenbrunnar kan de spridas till 

vattendrag, sjöar och hav. 

 

För att ta reda på vart granulatet tar vägen krävs omfattande kartläggning av spridningsvägar 

och man vet i dagsläget inte hur stor del som sprids utanför anläggningarna. Storleken på 

fyllnadsmaterialet gör att det sprids utanför planen och kan genom olika spridningsvägar hamna 

i vattenmiljöer. [2]  

 

1.1 Mål 

Målet med studien är att identifiera lämpliga reningsmetoder för rening av dagvatten 

innehållande mikroplaster från konstgräsplaner. 
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1.2 Frågeställningar 

Nedanstående frågeställningar tydliggör projektets mål: 

• Vilka reningsmetoder finns idag? 
 

• Hur stora vattenflöden kan nå dagvattenbrunnarna vid konstgräsplaner? 
 

• Vilken storlek på mikroplaster kan förekomma i dagvattenbrunnar? 

• Vilken mängd mikroplaster har påträffats i dagvattenbrunnar?  

1.3 Lösningsmetoder 

För att ta fram information genomfördes en litteraturstudie och därefter utfördes intervjuer över 

telefon och genom mailkontakt. Två seminarier besöktes även. En mer utförlig beskrivning av 

de metoder som användes ges i avsnitt 2. 

1.4 Avgränsningar 

Spridningen av mikroplaster från konstgräsplaner sker inte enbart genom dagvattenbrunnarna, 

mikroplasternas ringa storlek möjliggör fler spridningsvägar som inte kommer tas upp i 

rapporten. Studien avser endast partiklar som kommer från konstgräsplaner som är anlagda 

utomhus. Huvudområdet i den här rapporten är hur spridning av mikroplaster från 

konstgräsplaner via dagvattenbrunnar kan förebyggas. Rapporten fokuserar inte på att förhindra 

spridning till dagvattenbrunnar utan spridning från dagvattenbrunnar.  

Fyra tillverkare av granulat-fällor och-filter hittades i den här studien men det kan finnas fler. 

De kommuner som kontaktats har valts ut på rekommendation av de tillverkare av granulatfällor 

och granulatfilter som intervjuats, det kan även finnas fler kommuner som har eller ska installera 

granulatfällor eller filter.  
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2 Metoder 

Nedan följer en beskrivning av de metoder som användes för att hitta information. 

Litteraturstudien påbörjades tidigt i arbetsprocessen och därefter utfördes informationssökning 

genom intervjuer. Intervjuerna genomfördes i huvudsak genom telefon men i de fall det inte var 

möjligt förekom även mailsvar.  

2.1 Litteraturstudie 

En litteraturstudie utfördes där sökmotorerna Google Scholar och Diva användes för att hitta 

bakgrundsinformation om mikroplaster och den större problematiken som uppstår när 

mikroplaster hamnar i vattenmiljöer. Information söktes även om uppbyggnaden av 

konstgräsplaner och vilka fyllnadsmaterial som finns. De sökord som användes var 

mikroplaster, konstgräsplaner, granulat, fyllnadsmaterial, SBR, TPE, EPDM och R-EPDM. 

2.2 Intervjuer  

För att ta reda på vilka reningsmetoder som används idag och varför just de används samt hur 

reningsmetoderna skiljer sig åt, kontaktades olika tillverkare av granulatfällor och granulatfilter. 

Följande fyra tillverkare kontaktades: Seka Miljöteknik AB, FlexiClean AB, Absorbenta Miljö 

AB och Reniva AB. För att kunna jämföra de olika reningsmetoderna ställdes samma frågor till 

alla tillverkare.  

 

Därefter kontaktades tio kommuner som har installerat eller ska installera någon typ av 

reningsmetod för dagvattenbrunnar vid konstgräsplaner. Det gjordes för att få en uppfattning 

om hur de upplever att det här reningsmetoderna fungerar i praktiken och få en förståelse för 

varför de olika lösningarna valts.  

2.3 Seminarier 

För att få en ökad förståelse för problematiken och studiens betydelse i sammanhanget samt för 

att få tillgång till den senaste forskningen, besöktes ett seminarium om EU-projektet CLAIM. 

Detta redogörs för senare i rapporten.  

 

Ett seminarium gällande konstgräs besöktes även där Naturvårdsverkets beställargrupp för 

konstgräs redogjorde för sitt arbete och Stockholm stads miljöförvaltning presenterade sina 

förslag på rekommendationer för konstgräsplaner och gummigranulat.  
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3 Mikroplaster   

År 2015 uppskattades det årliga globala utsläppet av plast till hav vara 8 miljoner ton. [5] 

Totalt har 75 stycken världsorganisationer som verkar för att minska utsläppen av plast i 40 

länder, skrivit på "Declaration of Solutions on Marine litter" och 355 projekt har planerats, 

påbörjats eller avslutats sedan 2011. [6] EU-projektet CLAIM är inriktat framförallt på 

Medelhavet och Baltiska havet där fokusområdena är att utveckla nya reningsmetoder för att 

förhindra spridningen av plast till haven och även att utveckla metoder för karakterisering av 

mikroplaster. Reningsmetoderna ska förhindra spridning via flodmynningar och 

avloppsreningsverk. De reningsmetoder som är under utveckling är ett fotokatalytiskt nanofilter 

och ett verktyg som använder värme för att förstöra plasten. [7]  

 

Rapporter om plastpartiklar i havet kom redan på 70-talet men har inte tagits på allvar förrän på 

senare år, när man insett hur mycket plast som faktiskt hamnar i naturen. [8] Forskningen kring 

mikroplaster och hur dessa sprids är därför i ett tidigt stadium där det saknas en del kunskap. 

Omfattningen av plastanvändningen orsakar också svårigheter för analys av mikroplaster 

eftersom det medför många olika plastmaterial och utsläppskällor med flera olika 

spridningsvägar. 

I den här rapporten definieras mikroplaster som plastpolymerer större än 1 m och mindre än 

5mm. Gränserna för storleken på partiklar som klassas som mikroplaster skiljer sig åt i olika 

sammanhang, delvis p.g.a. svårigheter att mäta mindre partiklar och den undre gränsen brukar i 

dessa fall höjas. [8] I vissa fall anses termen mikroplaster endast inkludera partiklar i 

mikroområdet och att den övre gränsen därför bör sättas till 1mm. Men den övre gränsen på 

5mm är idag vedertagen. [9]  

3.1 Primära mikroplaster 

Plastpartiklar som tillverkas i en storlek som faller inom gränserna för mikroplaster, kallas för 

primära. De kan t.ex. vara avsedda för användning i skönhetsprodukter som smink och krämer 

eller fyllnadsmaterial som denna rapport beaktar. [2] Användningen av mikroplast i 

skönhetsprodukter har förbjudits i Sverige efter en undersökning som Kemikalieinspektionen 

utförde under 2016. [10] 

3.2 Sekundära mikroplaster 

Sekundära mikroplaster kan uppkomma av större plastartiklar som hamnat i naturen och sedan 

nöts ner till mindre partiklar. [9] Ett annat exempel på sekundära mikroplaster är slitage på 

bildäck och vägar. Detta benämns i rapporten från IVL 2017 som den största utsläppskällan av 

mikroplaster på land. [2] Nedbrytning av plast i naturen sker genom UV-strålning och värme 

som gör att plasten blir skör. Eftersom vatten har en kylande effekt bryts plast som hamnat i 

vattnet ner långsammare än plast som hamnat på t.ex. en strand. Plast som finns närmare botten 

bryts därför också ner långsammare än plast som flyter på vattenytan. [11] Fullkomlig 

nedbrytning av plast kan ta flera hundra år. [2]  
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3.3 Påverkan på marin miljö 

Mikroplast som hamnat i bottensediment kan tas upp av musslor medan suspenderade 

plastpartiklar kan ta sig in i fiskar via gälar. Ju större partiklarna är desto mer skada orsakar de 

hos djuren eftersom det gör partiklarna mer svårnedbrytbara. Även formen på mikroplasterna är 

avgörande för vilken skada de orsakar. Släta och runda partiklar passerar lättare ut den naturliga 

vägen medan kantigare partiklar kan orsaka problem med matsmältning och blockera gälar. Är 

partiklarna istället vassa kan de lättare fastna i vävnader och orsaka sårskador. Mikroplast kan 

överföras från bytesdjur till rovdjur och ansamlas under en längre tid i rovdjuret. Det är dock 

svårt att ta reda på om det sker någon bioackumulation eftersom det kräver mätningar på hur 

mycket mikroplast som lämnar djuren. [10] I dagsläget finns det lite kunskap om vilka 

långtidseffekter mikroplaster har på organismer och hur mikroplaster påverkar människan. [6] 

En annan oroväckande faktor är att mikroplaster kan föra med sig giftiga ämnen i form av 

polyklorerade bifenyler (PCB) och polyaromater (PAH). Ämnena kan fästa direkt på ytan eller 

i polymerkedjan. Vilka effekter det har på organismer och i vilken utsträckning ämnena 

bioackumuleras krävs det mer forskning på. [12]  
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4 Konstgräsplaner 

Första generationen konstgräsplaner gjorde sitt intåg redan på 60-talet och då i form av en 

plastmatta avsedd för baseball. Plastmattan var tunn och många spelare fick problem med 

förslitningsskador och likheterna med naturgräs var små. [13] Därför utvecklades mattan för att 

ge mer stötdämpning och förbättra spelupplevelsen. Detta genom att använda sand som 

fylllnadsmaterial mellan stråna, andra generationens konstgräsplaner såg ljuset under 80-talet 

och blev mycket populära. Tredje generationens konstgräsplaner som används idag, dressas med 

ytterligare ett lager fyllnadsmaterial bestående av plast- eller gummibitar ovanpå sanden.  

Konstgräs ger många fördelar jämfört med naturligt gräs. Eftersom konstgräs inte är beroende 

av klimatet och kräver mindre underhåll kan de installeras på fler platser än naturligt gräs. En 

annan viktig fördel med konstgräsplaner är att de har en längre hållbarhet. Det gör även att 

konstgräs har ekonomiska fördelar jämfört med naturligt gräs. I takt med att fler konstgräsplaner 

anlagts har fler fått möjligheten att spela fotboll. Konstgräsplanerna är tillgängliga även under 

vintern och möjliggör därför även fler speltimmar. [14]  

4.1 Uppbyggnad 

Figur 1 redogör för hur en konstgräsplan är uppbyggd. Vilka material som används kan 

variera.  

 

Figur 1. Konstgräsplan i genomskärning där de olika lagren framgår.[15 ]. 

En del konstgräsplaner har förutom sand och fyllnadsmaterial även en stötdämpande sviktpad, 

i de fall en sådan används kan mängden fyllnadsmaterial som används minskas. Innan 

fyllnadsmaterialet läggs ett lager kvartssand mellan plaststråna. Tillsammans skänker 

fyllnadsmaterial, sand och sviktpad planen svikteffekt i likhet med en naturlig gräsmatta. [15] 
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Under själva konstgräsväven, placeras en infiltrationsduk bestående av polypropylene, 

polyamid 6, polyolefiner och i vissa fall polyuretan. Lagret under den består av stenkross som 

släpper igenom vatten. Innan stenkrossen läggs ett lager med stenmjöl som även det är 

vattengenomsläppligt och här kan även värmerör installeras. [15] 

För att vatten inte ska ansamlas på planen byggs en lutning in i planen. Detta kallas bombering 

och kan se ut på olika sätt. Upphöjningen brukar vara 1% av planens långsida och kan gå från 

planens mitt i riktning mot planens hörn, detta kallas kuvert-lutning. Ett annat exempel är att 

låta upphöjningen sträcka sig mellan straffpunkterna. En mer ovanlig variant är att luta planen 

från den ena långsidan till den andra. [15]  

4.2 Fyllnadsmaterial 

Fyllnadsmaterialets huvudsakliga uppgift är att skapa en svikteffekt som ger stötdämpning och 

önskvärda spelegenskaper. T.ex. gör fyllnadsmaterialet att plaststråna står upp. [16] Det finns 

organiska och oorganiska fyllnadsmaterial av vilka oorganiska är mest utbrett. Vanligast 

förekommande är Styrenbutadiengummi(SBR), Etylen-Propylen-Dien-gummi (EPDM) eller 

Termoplastisk estalomer (TPE). [17] Organiska fyllnadsmaterial framställs t.ex. av kork eller 

kokos. [1] Storleken på fyllnadsmaterial kan variera från 2–3 mm. [2] Eftersom 

fyllnadsmaterialet påläggs löst i mattan kan det spridas utanför planen. Mängden 

fyllnadsmaterial som krävs för att uppnå önskvärda spelegenskaper, beror på bulkdensiteten för 

varje fyllnadsmaterial. Fyllnadsmaterial av TPE och EPDM har en högre bulkdensitet än SBR. 

[17]  

4.2.1 SBR 

SBR är svart till färgen och består av gummi från återvunna bil- och maskin-däck. En nyanlagd 

fullstor fotbollsplan innehåller 51 ton SBR-granulat. [17] 

4.2.2 EPDM 

Etenpropendiengummi är nytillverkat vulkaniserat industrigummi och kan färgas till beige, 

grönt eller brunt. [15] [18] Vid vulkanisering värms rågummit upp tillsammans med finfördelat 

svavel för att omvandla det till ett elastiskt material med hög draghållfasthet. [19] En nyanlagd 

fullstor fotbollsplan innehåller 61 ton EPDM-granulat. [17]  

4.2.3 R-EPDM 

Består av återvunnet EPDM från t.ex. kablar och bilmattor. En nyanlagd fullstor fotbollsplan 

innehåller ungefär 61 ton R-EPDM. [17]  

4.2.4 TPE 

Består av nytillverkad termoplast som till skillnad från EPDM-plast inte är vulkaniserad. För att 

göra TPE beständigt mot UV-ljus och värme krävs stabilisatorer som gör granulaten dyra i 

förhållande till EPDM. [20] Till färgen är TPE-granulat grönt, beige eller brunt. [18] En 

nyanlagd fullstor fotbollsplan innehåller 87 ton TPE-granulat. [17]  
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5 Skyddsobjekt och spridningsvägar 

Fyllnadsmaterialet i konstgräsplanerna kan enligt tidigare utförda studier lätt fastna på andra 

material som spelarnas kläder och skor och underhållsmaskiner. Tidigare observationer har visat 

att mikroplaster från själva grässtråna inte sprids lika lätt som fyllnadsmaterialet. För slitna 

fotbollsplaner kan spridningen av grässtråna dock vara vanligare än vid välskötta planer. [3]   

Under blöta förhållanden kan fyllnadsmaterialet lättare fastna på kläder och skor. [21] Spelarna 

kan på så sätt föra med sig fyllnadsmaterialet ut i omklädningsrummet där det sedan hamnar i 

avloppen. Det kan också vara så att spelarna får med sig fyllnadsmaterial hem via kläderna där 

de kan ramla av och hamna i omgivningen eller följa med vattnet när kläderna tvättas. [3]  

För att planerna ska upprätthålla goda spelegenskaper rekommenderar Svenska 

fotbollsförbundet [15] att planerna borstas så att fyllnadsmaterialet fördelas jämnt över planen 

och detta bör göras 1–2 gånger per vecka. Vid underhåll som borstning kan fyllnadsmaterialet 

fastna på borsten, följa med utanför planen och bilda ansamlingar av fyllnadsmaterial runtom 

planen. På det sättet är det även möjligt att fyllnadsmaterialet hamnar i eventuella brunnar som 

är placerade runt planen. Det kan även vara så att fyllnadsmaterialet som hamnar runt om planen 

följer med regnvattnet eller genom soporna sprids utanför anläggningen. [3] Regnvatten kan 

även dra med sig mikroplaster direkt från planen genom ytavrinning ner i dagvattenbrunnar.   

För att planerna ska bli användbara även under vintersäsongen snöröjs många konstgräsplaner. 

Snön kan förvaras på uppsamlingsytor bredvid planen eller direkt på planen. Det förekommer 

även att snön plogas upp utanför ena eller båda långsidorna. Stora mängder fyllnadsmaterial kan 

följa med snön, det beror på hur kompakterat fyllnadsmaterialet hunnit bli. Uppsamlingsytorna 

möjliggör återföring av fyllnadsmaterial när snön smält. Det är möjligt att en del av det här 

fyllnadsmaterialet klassas som skräp och slängs istället för att återföras till planen. 

Konstgräsplanerna måste tillföras fyllnadsmaterial, framförallt vid själva anläggningstillfället 

men också vid påfyllning. [3] 

Dagvattenbrunnarna på anläggningarna kan vara placerade på många olika sätt. En del 

anläggningar med mer nederbörd i form av regn kan ha fler brunnar runt planen. Var dagvattnet 

tar vägen varierar mellan anläggningarna. En del dagvattenflöden leds till reningsverk, andra 

leds till diken eller direkt till recipient som t.ex. en sjö. Det är därför viktigt att se till att stoppa 

så mycket som möjligt av de mikroplaster som hamnar i brunnarna innan dagvattnet leds vidare 

ut till reningsverk eller recipienten. 

Fyllnadsmaterialet kan ta andra spridningsvägar än dagvattenbrunnarna och trycks till en viss 

grad ihop, eller kompakteras i mattan i samband med aktivitet på planen. Planen blir efter en tid 

hårdare, vilket kompakteringen kan vara en anledning till och kan därför även vara en anledning 

till att påfyllning av fyllnadsmaterial krävs. [22] Påfyllning av fyllnadsmaterial krävs för att 

planen ska återfå goda spelegenskaper.  En engelsk studie från 2014 som bygger på 

laboratorietester och fältstudier visar att 10% av SBR-fyllnadsmaterialet kompakteras i planen. 

Det betyder att för en fullstor plan med 51 ton SBR-granulat kompakteras 5,1 ton. [22] 

  



     

     

 

 

 

 18 (59) 
 

6 Reningsmetoder för dagvatten innehållande mikroplaster 

I en rapport som IVL utförde 2016 [11] listas några reningsmetoder som används för att rena 

dagvatten från suspenderade fasta partiklar. Eftersom det saknas mätningar på mikroplaster i 

dagvatten används istället värden för total mängd suspenderade fasta partiklar i dagvatten i 

studien.  

Tabell 1. Reningsgrad för reningsmetoder för dagvatten innehållande fast suspenderat material. [11] 

Reningsmetod Andel avskilt 
suspenderat mtrl. (%) 

Konstruerad våtmark 75 

infiltrationsdike 90 

Uppehållsbassäng 75 

Sandfilter 75 

 

I rapporten uppges att det inte finns några gränsvärden eller riktvärden för skräp som t.ex. plast, 

i dagvatten. Riktvärdet för suspenderat fast material i dagvatten som släpps ut till haven är 75 

mg/l och skulle enligt rapporten kunna användas för att avgöra lämplig reningsgrad för 

reningsmetoder avsedda för mikroplaster. [11] 

6.1 Konstruerade våtmarker  

Konstruerade våtmarker är vanligt förekommande vid vägnät för att filtrera bort föroreningar i 

dagvatten innan det leds ut till sjöar och hav. [23] Våtmarkerna har ett djup på ungefär 40 cm. 

och arter som vass kan trivas. Framförallt reduceras härigenom mängden lättnedbrytbart 

organiskt material och näringsämnen men även suspenderat material. [24] Vilken effekt 

våtmarker har för reduktion av specifikt mikroplaster är inte studerat. [23]  

6.2 Infiltrationsdike  

Infiltrationsdiken konstrueras genom att gräva en ca. 1-4 m djup grop som sedan fodras med ett 

filter och fylls med stenar. Stenbädden som dagvattnet perkolerar genom, skapar en fördröjning 

på flödet och infiltrationsdiken fungerar därför som dagvattenreservoarer. Endast rening genom 

infiltrationsdiken ger i sig inget fullgott resultat. För att reducera största möjliga mängd 

suspenderade partiklar kan infiltrationsdiken användas som för- eller efterbehandlingssteg till 

andra reningsmetoder. [25]  

6.3 Uppehållsbassänger  

Vid olika industriella och kommunala reningsverk används uppehållsbassänger för att 

magasinera dagvatten innan det leds vidare till nästa processteg. Uppsamlingen av dagvattnet 

gör att sammansättningen stabiliseras vilket underlättar reningen. Bassängerna fungerar som 

sedimenteringstankar där partikelavskiljning sker. [24] 
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6.4 Sedimentation  

Stora bassänger används där partiklar med högre densitet än vatten sjunker till botten när 

flödeshastigheten avstannar. Bottensediment tas bort med en bottenskrapa. En studie vid ett 

finskt reningsverk med sedimentering i två steg, visade att mängden mikroplaster reducerades 

med 30% i första sedimenteringssteget och att 84% hade reducerats genom efterföljande 

sedimentering. [11] Sedimentering används även i dagvattenbrunnar genom att installera ett 

sandfång där tunga partiklar sjunker och samlas upp. Studier har visat att dessa inte har någon 

större effekt för mikroplaster. [26] 

6.5 Sandfilter  

Sandfilter består av en sandbädd som vattnet förs igenom. Sanden fångar upp mycket små 

partiklar och används som en polermetod, d.v.s. ett slutsteg i reningsprocessen. Sandbädden 

kräver regelbunden rengöring för att inte sättas igen av partiklar. [24] En studie som IVL utfört 

jämför två reningsverk där det ena använder ett sandfilter och det andra ett skivfilter som 

polermetod. Enligt den studien var effekten på mikroplaster av storleken >300 m och >20 m 

sämre för sandfilter jämfört med skivfilter. [27] 

6.6 Skivfilter  

Ett skivfilter är uppbyggt av ett antal cylindriska filterskärmar av tyg, placerade på rad efter 

varandra. Storleken på maskorna i filterskärmarna varierar mellan 10–40 m. När det bildats 

avlagringar på tyget stoppas även partiklar som är av mindre storlek än maskorna. [11] 

6.7 Ultrafilter 

Separationsprocessen drivs genom osmos. En högkoncentrerad vätska och en vätska med lägre 

koncentration skiljs åt av ett halvgenomträngligt membran. Systemet strävar efter jämvikt och 

vätskan med lägre koncentration kommer att släppas igenom membranet och späda ut den 

högkoncentrerade vätskan. Ultrafiltrering fungerar genom att filtrets porer är mindre än de 

partiklar som ska avskiljas som alltså fastnar i filtret och vätskan släpps igenom. [24] Vid 

reningsverk kan ett ultrafilter kombineras med en aktivslamprocess i en s.k. membran 

biorekator-process och 100% rening av mikroplaster kan uppnås. [28]  

6.8 Fotokatalystisk oxidation 

De reningsmetoderna som hittills presenterats gör endast att plasten separeras från vattnet, ingen 

nedbrytning av plasten sker. En ny metod som tagits fram i projektet CLAIM är nedbrytning av 

plast genom UV-strålning vilket sker naturligt men då mycket långsamt. [2] För att påskynda 

förloppet används ett nanomaterial bestående av halvledare som behandlats med titanoxid och 

zinkoxid. Metoden har tidigare använts för att bryta ner oljor och lättflyktiga kolväten. Förenklat 

kan fotokatalytisk oxidation beskrivas som att nanomaterialet absorberar UV-strålningen som 

leder till att elektroner exciteras. Excitationen leder i sin tur till en nedbrytningsprocess av 

plastmolekyler som pågår tills plasten brutits ner fullständigt. Applikationen består av ett 

filtermembran som installeras i reningsverk och i avlopp. [29]  
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7 Resultat 

Detta kapitel behandlar de reningsmetoder som identifierats genom studien, reningsmetodernas 

praktiska tillämpning och vilka vattenflöden som kan nå dagvattenbrunnar. 

7.1 Befintliga reningsmetoder för dagvatten innehållande mikroplaster från 

konstgräsplaner 

Enligt MIVA [30] leds mindre än hälften av allt dagvatten till reningsverk, resten leds till diken, 

våtmarker eller direkt till recipient som t.ex. en sjö. [30] Det bästa sättet att angripa 

föroreningsproblem är att se till att de stoppas så nära utsläppskällan som möjligt genom s.k. 

uppströmsarbete. Uppströmsarbete kan både spara pengar, energi och naturen. [31] Därför har 

olika typer av filtreringslösningar tagits fram och installerats i dagvattenbrunnar vid 

konstgräsplaner.  

Genom studien har två olika typer av filtreringsmetoder identifierats som används för rening av 

dagvatten innehållande mikroplaster från konstgräsplaner, granulatfällor och granulatfilter. 

Granulatfilter är finmaskigare än granulatfällor och fångar därför in mindre partiklar. Ofta 

installeras filtret i den större slutbrunnen där alla flöden från dagvattenbrunnarna möts innan 

vattnet åker vidare ut till recipient eller gemensamt dagvattennät. Några tillverkare 

tillhandahåller även en filterlösning som går att sätta in under granulatfällorna i 

dagvattenbrunnarna. Filter används ofta för att förhindra spridning av oljespill och tungmetaller. 

När slutbrunnen blir full slamsugs den och det kan därför bli komplicerat att återföra granulat 

till planen. Granulatfällor sätts ner i dagvattenbrunnarna och de har oftast större maskor än filter. 

Vid tömning lyfts fällan upp och fyllnadsmaterial som hamnat i fällan kan återföras till planen 

om det är i gott skick. [Bilaga 2] 

7.1.1 Absorbenta Miljö AB 

Från början tillverkade Absorbenta filter för att förhindra oljespill och tungmetaller som annars 

hamnar i dagvattenbrunnarna, vid efterfrågan utvecklades filtren för att även förhindra spridning 

av plastspill vid fabriker. Utifrån den filterlösningen utvecklades sedan en granulatfälla (Se 

Figur 2) som var avsedd att sitta i dagvattenbrunnar vid konstgräsplaner för att stoppa spridning 

av granulat. Storleken på maskorna är som standard 2 mm och förhindrar därmed hela granulat. 

Det är även möjligt att få en större storlek om 4 mm på maskorna. Uppfattningen är att fällorna 

med större maskor även fångar finare partiklar när grövre partiklar fastnar i fällan men att det 

viktigaste är att komma åt hela granulat eftersom de enligt Absorbenta AB nöts ner till mindre 

partiklar när de hamnar i avloppet och gnids mot andra granulat. [Bilaga 1] 



     

     

 

 

 

 21 (59) 
 

 

Figur 2. Granulatfälla från Absorbenta Miljö AB.[32] 

Granulatfällorna är 30 cm djupa och 23 cm breda och är anpassade för en standardbrunn. 

Kostnaden per granulatfälla är 2950 kr. Det är möjligt att anpassa till en större brunn på 600 mm 

men då blir kostnaden betydligt högre. 

Varje anläggning rekommenderas att göra en egen bedömning av hur ofta korgarna bör tömmas. 

När granulatfällan blir vattenfylld bildas en vattenpöl vilket tillverkaren menar är bättre än att 

ha en bräddningsfunktion eftersom det då finns en risk att mindre partiklar följer med vattnet 

genom bräddningshålen. Inga tester har gjorts på vilka flöden som granulatfällan klarar. [Bilaga 

1] 

7.1.2 Seka Miljöteknik AB 

Den här granulatfällan som visas i Figur 3. består av en nylonpåse som först var avsedd att samla 

upp slam i dagvattenbrunnar. För att förhindra översvämning finns en bräddningsfunktion, när 

vattennivån blir för hög rinner vattnet ut genom hål i ramen ovanför nylonpåsen. För att 

förhindra att mikroplaster följer med bräddningsvattnet sitter filter för hålen. [Bilaga 2] 

 

Figur 3. Granulatfälla från Seka Miljöteknik AB. [33] 

  

Standardstorlek på nylonpåsens maskor är 0,2 mm och är anpassad efter att grövre partiklar kan 

nötas ner till finare partiklar och för att klara en flödeskapacitet som motsvarar "en 
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gallerbrunns". Det är möjligt att få mindre storlek på maskorna men för att säkert klara ett 

dagvattenflöde bör maskorna inte underskrida 0,1 mm, bedömer Seka Miljöteknik.   

Kostnaden per granulatfälla är 2650 kr, för en beställning på 20 st. granulatfällor blir kostnaden 

istället 2350 kr per fälla. Granulatfällan hängs i gallerbeteckningen på brunnen och saknar 

brunnen gallerbeteckning krävs en distansring som kostar 650 kr. Standardstorleken på 

brunnarna som fällorna är avsedda för är 315 mm och 400 mm. Är brunnen av större storlek på 

600 mm krävs en kraftigare distansring och granulatfälla, kostnaden blir då istället 9000 kr.  

Hur ofta granulatfällorna bör tömmas varierar från en gång per år till 3–4 gånger per år för en 

högbelastad brunn. Vid brunnar där det finns risk för att nylonpåsen går sönder av cigarettfimpar 

eller vassa föremål, kan rostfri metallduk användas som material istället för nylon. Metallduken 

är dock dyrare än nylon och är därför inte standardmaterial. [Bilaga 2] 

7.1.3 FlexiClean AB 

FlexiClean har tidigare tillverkat filter som används för att fånga upp oljor, näringsämnen och 

tungmetaller. På förfrågan från Svenska Fotbollsförbundet vidareutvecklades filtren för att även 

förhindra spridning av mikroplaster i dagvattenbrunnar vid konstgräsplaner. Filterkassetten 

visas i Figur 4. [Bilaga 3] 

 

Figur 4. Filterkassett från FLexiClean AB.[34] 

Storleken på maskorna i filtret är 42 m för att fånga partiklar ner till 50 m vilket efterfrågats 

av Svenska Fotbollsförbundet. Kommer det nya krav för storleken på maskorna kan filtret bytas 

ut eftersom det sitter löst i kassetten. 

Priset för en filterkassett är 9500 kr. Installationskostnaden är svår att uppskatta, installationen 

tar endast ett par minuter. Filtret bör bytas en gång per år och kostar 210 kr. Bytet kan utföras 

av anläggningspersonal.   

Hur mycket som fastnar i brunnarna skiljer sig åt mellan olika anläggningar och personal vid 

varje anläggning bör därför efter okulär besiktning avgöra själva hur ofta tömning bör ske. 
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De dagvattenflöden vid konstgräsplaner som FlexiClean utgått från, baseras på en engelsk studie 

[36]. Utifrån den uppskattas ett flöde på 2,7–3,8 l/s för en 60x90 meters plan och 3,5–5 l/s för 

en plan av storleken 68x105 meter.  

Nyligen utförda flödestester av FlexiClean visade att kassetten klarar ett flöde på 0,66 l/s.  

FlexiClean uppger att flödeskapaciteten anses tillräcklig eftersom ledningssystemet och själva 

brunnen ses som ett fördröjningsmagasin. [Bilaga 3] 

7.1.4 Reniva AB 

Silkorgen (se Figur 5) från Reniva är framtagen i samarbete med Unisport för att fånga in 

mikroplaster från konstgräsplaner. Storleken på maskorna är 0,2 mm för att fånga in den minsta 

storleken av granulat, 0,5 mm som Unisport tillverkar. Avsikten med de små maskorna är att 

även fånga in de fraktioner som granulaten kan tänkas sönderdelas till vid nötning. [Bilaga 5] 

[Bilaga 6] Hur små de här fraktionerna är har dock inte undersökts. [Bilaga 7] 

 

Figur 5 Granulatfälla från Reniva AB.[35] 

 

Figur 6 Styrplåtar från Reniva AB.[36] 
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Styrplåtarna (se Figur 6) som leder vattnet ner i silkorgen och filterpåsen går att få i två olika 

storlekar och går att anpassa efter alla olika brunnar som finns på marknaden idag uppger Reniva 

AB. [Bilaga 5] 

Vattenflödestester har gjorts, men ingen siffra har angivits. Fällorna är utformade för att klara 

"ett regn". Hur ofta fällorna behöver tömmas bör undersökas av ansvarig på varje anläggning. 

[Bilaga 6] 

7.1.5  Sammanställning av resultat av genomförda intervjuer med tillverkare  

De reningsmetoder som nämns i den här rapporten var från början avsedda att rena dagvatten 

från partiklar och ämnen vid andra verksamheter än specifikt för mikroplaster från 

konstgräsplaner. Ingen av tillverkarna har utfört tester för att verifiera effektiviteten av dessa än. 

Absorbenta AB, FlexiClean AB och Seka Miljöteknik AB planerar att utföra sådana tester. 

Reniva AB var svårt att få kontakt med och det är oklart om de planerar sådana tester. I Tabell 

2. redovisas de olika reningsmetoderna som identifierats. I ett försök att hitta slitningstester, för 

att ta reda på vilka storlekar på mikroplaster som når dagvattenbrunnarna, kontaktades Ragn-

Sells och ALS Scandinavia. Båda uppgav dock att sådana tester inte utförts. Intervjuerna hittas 

i Bilaga 8 och Bilaga 9. 

 
Tabell 2. Data för reningsmetoder för dagvatten innehållande mikroplaster från konstgräsplaner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Absorbenta 

Miljö AB 

Granulatfälla 

FlexiClean AB 

Filterkassett 

Seka 

Miljöteknik AB 

Granulatfälla 

Reniva AB 

Granulatfälla 

Maskstorlek 2 mm 0,42 m 0,2 mm 0,2 mm 

Maxflöde - 0,66 l/s "En 

gallerbrunns" 

"Ett regn" 

Reningsgrad - - - - 

Pris 2950 kr 9500 kr 2650 kr - 
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7.2 Dagvattenflöden till brunnar 

Vilka flöden som reningsmetoderna är utformade för att klara är oklart för tillverkarna av 

granulatfällor som nämns i den här rapporten. FlexiClean AB hade gjort flödestester för 

filterkassetten och uppger att de utgått från en engelsk studie för att avgöra vilka flöden som kan 

tänkas nå brunnen. Studien konkluderar att vatten som hamnar på konstgräsplaner magasineras 

i konstruktionen och sällan når dräneringssystemet. Där nämns även det vattenflöde, 5–7 L/s,ha, 

som används som standardvärde vid installation av konstgräsplaner för vad som maximalt får 

utgå från konstgräsplaner i England. [36] Utifrån den informationen bedöms flödeskapaciteten 

som tillräcklig uppger FlexiClean AB. [Bilaga 4]  

 

Granulatfällan från Seka Miljöteknik AB har en bräddningsfunktion som kan vara en anledning 

till att tester inte utförts på vilka flöden som når dagvattenbrunnarna och vilket maxflöde som 

granulatfällan klarar. Absorbenta Miljö AB uppger att de inte utfört sådana tester och att det 

bildas en vattenpöl vid kraftig nederbörd eller när granulatfällan blir full.  

 

 
Figur 7.  Schematisk bild över hur flödet till dagvattenbrunnar kan tänkas bero av kringliggande ytor. 

Figur 7 beskriver hur dagvattenflödet som når brunnarna kan tänkas bero av kringliggande ytor. 

Eftersom konstgräsplanen absorberar vatten kommer endast en del av dagvattnet som når 

konstgräsplanen hamna i dagvattenbrunnarna, illustrerade som vita rektanglarna i bild. Finns 

asfaltsytor runt om planerna kommer allt vatten som når kringliggande asfalt att hamna i 

dagvattenbrunnarna eftersom asfalt består av bitumen som är vattenfrånstötande. [37] 

Vattenflöden illustreras som blå pilar i bild med procent av flöde från resp. yta, som når 

dagvattenbrunnarna. Dagvattenflödet som når brunnarna bör öka ju större asfaltsytorna är. En 

annan faktor som kan påverka dagvattenflödet till dagvattenbrunnar är vilken typ av bombering 

planerna har.  
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7.3 Praktisk tillämpning 

Nedan redovisas resultat av de telefonintervjuer som hållits med de kommuner som har 

installerat eller planerar att installera de olika reningsmetoderna.  

7.3.1 Lund 

Kommunen har 11 stycken 11-spelsplaner och en 7-spelsplan med granulat tillverkade av R-

EPDM. Borstning och snöröjning sker i samband med att en plan blivit bokad. Påfyllnad av 

granulat varierar från 0–5 ton per plan och år. Brunnarna töms vid behov vilket inte är särskilt 

ofta men varierar beroende på var brunnarna är placerade. När granulatfällorna blir fulla återförs 

granulatet till planen.  

I samtliga dagvattenbrunnar som finns runt konstgräsplanerna har granulatfällor från 

Absorbenta Miljöteknik installerats och storleken som observerats i fällorna är 

tillverkningsstorleken på granulat. För att fånga in mikroplaster ner till 20 m planerar 

kommunen att komplettera fällorna med tygfilter. [Bilaga 11] 

7.3.2 Hallby IF, Jönköping 

På den här anläggningen finns en 11-spelsplan med SBR-granulat. Konstgräsplanen ska vara 

tillgänglig årets alla dagar och underhåll sker därefter. Planen borstas tre gånger i veckan och 

vintern 2017/2018 som var en snörik vinter, snöröjdes planen 20 gånger.  

Under de sex år som planen har funnits på anläggningen har påfyllnad av fyllnadsmaterial gjorts 

två gånger. Förra sommaren tillfördes 18 ton och i år har 6–7 ton tillförts. Det granulat som 

hamnar utanför planen vid t.ex. snöskottning återförs till planen. 

Det finns åtta dagvattenbrunnar runt omkring planen som alla har granulatfällor från Absorbenta 

Miljöteknik. Efter vintern töms fällorna en till två gånger i månaden men det kan variera 

beroende på hur mycket regn som faller. Fällorna rymmer tio liter och de fem brunnar som är 

mest utsatta kan innehålla upp till 8 liter fyllnadsmaterial per fälla vid tömning. Fyllnadsmaterial 

av något större storlek än en knappnål har observerats. [Bilaga 12] 

7.3.3 Linköping 

Kommunen sköter om 4 av totalt 7 konstgräsplaner. Storleken på planerna är 11-spel och 9-spel 

och alla utomhusplaner har SBR-granulat, i inomhushallen används EPDM-granulat. Vintern 

2016/2017 snöröjdes planerna sex gånger och 2017/2018 snöröjdes planerna 20 gånger. 

Borstning görs en gång varannan vecka under sommaren. Påfyllnad av granulat görs en gång 

per år och hur mycket som läggs på avgörs genom mätning. Mängden varierar från 0–6 ton.  

Granulatfällor från Absorbenta Miljöteknik har installerats på en av 9-spelsplanerna i samtliga 

fyra brunnar. Fällorna har tömts en gång sedan de installerades 2017 och tillsyn görs två gånger 

per år. Mängden som observerats i fällorna uppges inte vara någon större mängd vilket kan bero 

på att uppsamlingsytorna och dagvattenbrunnarna placerats på vardera långsidan. [Bilaga 13] 

7.3.4 Göteborg 

Kommunen har ett 40-tal konstgräsplaner som tillhandahålls av kommunen och varierar i storlek 

från 7- till 9- och 11-spelsplaner. Som fyllnadsmaterial används på de flesta EPDM-granulat. 
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Sedan finns det även tre planer med TPE-granulat, två planer med kork, en helt utan 

fyllnadsmaterial och sedan första april 2018 har även tre planer med SBR-granulat övertagits. 

Hur mycket granulat som fylls på finns inte dokumenterat.  

På anläggningarna Heden och Ruddalen har sammanlagt 25 stycken granulatfällor från Seka 

Miljöteknik installerats i dagvattenbrunnarna. Installation av ytterligare 100 granulatfällor 

planeras under 2018.  

Granulatfällorna töms varannan månad och mängden granulat som fastnat varierar mellan olika 

brunnar. Kommunen uppger att som mest hittas en näve granulat i brunnarna som är av 

tillverkningsstorlek. 

Det byggs även en ny reningsanläggning på Heden 2, som utformas så att dräneringsvattnet från 

planen går igenom ett grovfilter och sedan en brunn med ett finare filter. Vattnet leds sedan ut 

till allmänna vattenledningar. [Bilaga 14] 

7.3.5 Solna  

Kommunen har sju stycken 11-spelsplaner, tre stycket 7-spelsplaner och en 5-spelsplan. Som 

fyllnadsmaterial används SBR- och EPDM-granulat samt enbart sand. På fyra stycken planer 

används värme vid snöröjning, borstning görs två gånger per vecka och harvning två gånger per 

år. Istället för att tillföra nytt granulat, återförs uppsamlat granulat genom att lägga på det i 

mitten av planen och sedan dammsuga.   

Kommunen uppger att filter från Seka Miljöteknik installerats i några av brunnarna som finns 

runt konstgräsplanerna, hur många av planerna detta gäller uppges ej. Dock ska resterande 

brunnar förses med filter under året. Filtren töms en gång per månad och det som fastnar är mest 

löv, tuggummi och cigarettfimpar. Endast en liten mängd granulat har observerats. [Bilaga 15] 

7.3.6 Danderyd  

Kommunen har installerat granulatfällor från Seka Miljöteknik i dagvattenbrunnar vid tre 

konstgräsplaner för att fånga in granulat. Eftersom fällorna funnits i knappt en månad då 

intervjun gjordes, fanns inte mer information om hur ofta de töms eller vad och hur mycket som 

fastnar i fällorna. [Bilaga 16] 

7.3.7 Lerum 

Kommunen har sex stycken konstgräsplaner varav fyra är 11-spelsplaner. Två planer har SBR-

granulat som fyllnadsmaterial, en kokosbaserat Geofill, en med bara sand, en med TPE-granulat 

och en med EPDM-granulat.  

Borstning av konstgräsplanerna görs en gång per vecka och snöröjning görs i samband med att 

en plan blivit bokad. Uppskattningsvis plogas planerna 10 gånger varje vinter. 

På de konstgräsplaner som har ordentliga uppsamlingsytor för snö så att granulatet inte blir 

kontaminerat av organiska ämnen som sedan växer i mattan, kan mycket av granulatet återföras. 

Där uppger kommunen att det räcker med att tillföra 3–5 ton fyllnadsmaterial var tredje år för 

att kompensera för komprimering av fyllnadsmaterial i planen. Finns inte uppsamlingsytor 
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tillförs 2–3 ton fyllnadsmaterial per år. Det fyllnadsmaterial som blivit kontaminerat skickas till 

destruering. 

De två konstgräsplaner där SBR-granulat används som fyllnadsmaterial, har filterkassetter från 

FlexiClean installerats i slutbrunnen. Kommunen fattade beslut om att sätta in filterkassetterna 

efter att ha tagit lakvattenprover. I dagvattenbrunnarna används sandfång.  

Brunnarna kontrolleras varje vecka men hur ofta de töms är oklart, de större brunnarna med 

sandfång slamsugs vid behov 1–2 gånger per år. Hur mycket fyllnadsmaterial som hamnar i 

brunnarna är svårt att uppskatta eftersom mycket annat som t.ex. sand och jord fastnar. Storleken 

på fyllnadsmaterial som fastnar är tillverkningsstorlek på 2–3 mm. [Bilaga 17] 

7.3.8 Eskilstuna  

Filterkassetter från FlexiClean planeras att sättas in på Tunavallen. När planen besiktigades gavs 

även rådet att installera filter för att klara de miljökrav som kan komma för hantering av 

fyllnadsmaterial. [Bilaga 18] 

7.3.9 Västerås  

En handlingsplan för konstgräsplaner har tagits fram på uppdrag av idrottschefen på Kultur, 

idrotts och fritidsförvaltningen. I den går bl.a. att läsa att granulatfällor ska installeras i samtliga 

dagvattenbrunnar och först ut är Råby IP. Här ska även en filterkassett installeras i slutbrunnen. 

Vidare ska återföring av granulat göras varje år för att minimera inköp av nytt granulat. Med de 

mängder granulat som finns att återföra idag, uppskattas att inköp av granulat inte behöver göras 

på 3–5 år. [38] 

7.3.10 Forshaga  

Kommunen har inte någon konstgräsplan ännu, men en anläggning är planerad och kommer att 

ha en filterkassett från FlexiClean AB. [Bilaga 19] 

7.3.11 Sammanställning av resultat av genomförda intervjuer med kommuner 

Det är svårt att jämföra information från de olika kommunerna eftersom underhållsrutiner och 

storlek på plan varierar mellan olika anläggningar. Det är även svårt att säga hur mycket som 

fastnar i brunnarna eftersom mängderna och storlek på mikroplaster som uppgetts baseras på 

okulära bedömningar. Det hade varit intressant att se om det fanns någon korrelation mellan 

påfyllnadsrutiner för fyllnadsmaterial, uppsamlingsytor och vilken mängd som hittas i 

brunnarna. Hallby IF uppger en väldigt hög siffra som gäller för var och en av brunnarna 

placerade vid den långsida som planen sviktar mot. De fem brunnarna är extra utsatta eftersom 

snön samlas här efter skottning. Fyllnadsmaterialet följer med snön och på sommaren återförs 

det till planen. Innan återföringen ligger fyllnadsmaterialet i högar runt omkring brunnarna och 

fyllnadsmaterialet hamnar därför i brunnarna i samband med att det regnar. Hur mycket som 

hamnar i brunnarna kan bero på var de är placerade.  

Linköping uppger att de inte hittat någon större mängd fyllnadsmaterial i sina fällor och 

samtidigt fyller de på med 0–6 ton fyllningsmaterial varje år. Frågan är var fyllnadsmaterialet 

då tar vägen. En möjlig orsak till detta skulle kunna vara att fyllnadsmaterialet kompakterats i 

mattan. Göteborg uppger att de saknar siffror för påfyllning av fyllnadsmaterial, trots att det 

finns 40 planer i kommunen.  
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I tabell 3, 4, och 5 redovisas de kommuner som har installerat, eller planerar att installera 

granulatfällor från de tre tillverkarna som kontaktats. Reniva AB svarade inte på vilka 

kommuner som hade valt deras lösningar och därför saknas den informationen.  

Tabell 3 Kommuner som har eller planerar att sätta in granulatfällor från Absorbent Miljö AB. 

 

  

Kommun Lund Linköping Hallby IF 

Antal 

konstgräsplaner 

med rening. 

12/12 1/3 1/1 

Storlek 11-spels + en 7-spels 9-spels 11-spels 

Granulatsort R-EPDM SBR SBR 

Påfyllning 0–5 ton /år och plan 0–6 ton/år och plan 6–7 ton i år 

Snöröjning 

2017/2018 

Vid bokning 20 gånger 20 gånger 

Borstning Vid bokning varannan vecka 

sommar 

3 gånger/vecka 

Typ av rening. Granulatfällor 

ska kompletteras med 

filter. 

 Granulatfällor Granulatfällor 

Tömning Inte så ofta. 1 gång sedan 2017 Varannan vecka 

Storlek 

mikroplast 

Tillverkningsstorlek Ingen data Tillverkningsstorlek och 

som en knappnål 

Mängd Ingen data liten 8 liter 
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Tabell 4 Kommuner som har eller planerar att installera granulatfällor från Seka Miljöteknik AB. 

Kommun Göteborg Solna Danderyd 

Antal 

konstgräsplaner med 

rening. 

2/40 ?/11 3/? 

Storlek Ingen data Ingen data Ingen data 

Granulatsort EPDM? SBR eller EPDM Ingen data 

Påfyllning Ingen data Återföring med Verti-

Top 

Ingen data 

Snöröjning 

2017/2018 

Ingen data Med värme  Ingen data 

Borstning 1-3gånger/vecka och 

plan 

2 

gånger/vecka+harvning  

Ingen data 

Typ av rening. Granulatfällor Granulatfällor Granulatfällor 

Tömning Varannan månad 1/månad Ingen data 

Storlek mikroplast Tillverkningsstorlek Tillverkningsstorlek Ingen data 

Mängd "max en näve" olika 

mellan brunnarna 

Liten mängd Ingen data 
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Tabell 5 Kommuner som har eller planerar att installera filterkassetter från FlexiClean AB. 

Kommun Lerum Eskilstuna Västerås Forshaga 

Antal 

konstgräsplaner 

med rening. 

2/6 Planerad på 

en plan 

Planerad på en plan 1 planerad 

K.G-plan 

med 

rening 

Storlek Ingen data Ingen data Ingen data Ingen data 

Granulatsort SBR Ingen data Ingen data Ingen data 

Påfyllning 3–5 ton var tredje 

år eller 2–3 ton/år 

Ingen data Ingen data Ingen data 

Snöröjning 

2017/2018 

10gånger/år och 

plan 

Ingen data Ingen data Ingen data 

Borstning 1 gång/vecka Ingen data Ingen data Ingen data 

Typ av rening. Filterkassett Filterkassett Filterkassett+Granulatfällor Ingen data 

Tömning 1–2 gånger/år Ingen data Ingen data Ingen data 

Storlek 

mikroplast 

Tillverkningsstorlek Ingen data Ingen data Ingen data 

Mängd Ingen data Ingen data Ingen data Ingen data 
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8 Diskussion  

I detta kapitel kommer resultatet av studien att diskuteras. Parametrar som bedömts påverka 

valet och utformningen av reningsmetod redovisas. En jämförelse görs mellan olika 

reningsmetoders lämplighet för dagvatten innehållande mikroplaster från konstgräsplaner. 

Felkällor och identifierade svårigheter med arbetet diskuteras. Sist nämns andra aspekter som 

kan ha begränsat utvecklingen av befintliga reningsmetoder.  

8.1 Lämpliga reningsmetoder 

En lämplig reningsmetod för dagvatten innehållande mikroplaster från konstgräsplaner bör 

stoppa önskad mängd mikroplaster och samtidigt släppa igenom de vattenflöden som uppstår. 

Möjlighet till återföring av granulat kan också ha betydelse vid val av lämplig reningsmetod. 

För vattenrening med avseende på mikroplaster är det framförallt membran bioreaktor-processer 

som enligt tidigare studier haft störst effekt. Hur effektiva reningsmetoder som t.ex. konstgjord 

våtmark, uppehållsbassänger och diken är för mikroplaster är inte studerat. Dessa 

reningsmetoder kan bli dyra att installera i jämförelse med de reningsmetoder som redan 

används för dagvattenrening vid konstgräsplaner. Detta eftersom det skulle kunna innebära att 

ombyggnad krävs. Anläggningsstorleken på reningen beror dock på hur stora vattenflöden det 

rör sig om. Rimligtvis bör vattenflöden från konstgräsplaner inte vara i närheten av de flöden 

som strömmar till ett reningsverk där dessa reningsmetoder ofta används. Vilket i sig kan leda 

till att reningen blir dyr i förhållande till de flöden som behandlas.  

För- och eftersedimentering har visat sig till en viss grad, vara effektivt för rening av dagvatten 

innehållande mikroplaster vid reningsverk. Kostnader för installation av sedimenteringstankar 

vid konstgräsplaner skulle dock bli höga jämfört med befintliga granulatfällor och filter. Det 

finns anläggningar som använder sig av sedimentering genom sandfång i dagvattenbrunnar. 

Sandfång är inte avsedda för mikroplaster och studier visar att granulat tar sig förbi.  

Skivfilter har visat sig effektivt för rening av dagvatten innehållande mikroplaster, dessa är dock 

inga enkla lösningar jämfört med befintliga granulatfällor och filter. En enklare lösning skulle 

kunna vara att använda någon typ av sandfilter i uppsamlingsbrunnen, hur det skulle kunna vara 

utformat är ett ämne för vidare studier. Sandfiltrering har dock visat sig ha en liten reningseffekt 

för mikroplaster jämfört med skivfilter. 

Det råder delvis brist på information som är avgörande för inköp och utformning av fällor och 

filter. Eftersom det saknas kunskap om hur stor spridningen är, vilket i sin tur grundar sig i 

svårigheter att mäta och analysera mikroplaster, är det lätt att ifrågasätta hur effektiva fällorna 

och filtren som finns i dagsläget är. Det är viktigt att se till att fånga upp det som faktiskt hamnar 

i dagvattenbrunnarna, men det är också viktigt att se till att lösningarna man väljer gör den nytta 

som förväntas och att de är anpassade efter de förhållanden som finns vid varje plan. På en del 

anläggningar kanske det t.ex. räcker med att se till att ha uppsamlingsytor där snö kan förvaras 

efter snöröjning.  
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8.1.1 Vidare studier 

Utredningar borde göras vid varje anläggning för att ta reda på vilken storlek på mikroplaster 

som kan spridas från den specifika planen till dagvattenbrunnar, hur mycket och genom vilken 

aktivitet. Genom att utreda hur mikroplaster hamnar i dagvattenbrunnarna, kan problemet med 

spridning av mikroplaster från konstgräsplaner angripas mer uppströms, d.v.s. direkt vid planen 

vilket i sin tur kan påverka val av reningsmetod i dagvattenbrunnarna. De granulatfällor och 

filter som finns idag kan vara användbara vid en sådan utredning för att kvantifiera mikroplaster 

ner till en viss storlek. 

 

För att säkerställa vilken effektivitet reningsmetoderna har, krävs utredning av hur stor vikt av 

varje storlek som sprids från konstgräsplaner samt hur stor den totala vikten mikroplast som 

fastnar i fällorna är. Tillverkarna som intervjuats i den här studien efterfrågar själva en 

kornstorleksfördelningskurva att anpassa sina reningsmetoder efter.  

 

Det finns olika anläggningsutformningar för konstgräsplaner och vattenflödet som når 

dagvattenbrunnar varierar mellan dessa. Därför bör en kategorisering av de olika 

utformningarna göras för att det sedan ska bli möjligt att utreda vilka vattenflöden som 

förekommer vid olika utformningar.  

8.1.2 Storlek och mängd 

Uppfattningen om vilken storlek på mikroplaster som behöver fångas i dagvattenbrunnarna 

skiljer sig åt mellan tillverkare. Slitningstester på varje typ av fyllnadsmaterial visar vilka 

fraktioner av fyllnadsmaterial som förekommer vid konstgräsplaner. Genom att väga varje 

fraktion kan en kornstorleksfördelningskurva tas fram och visa vilken storlek på maskorna som 

lämpar sig vid olika anläggningar. Ett annat alternativ för att avgöra vilken mängd av varje 

storlek på mikroplaster som når dagvattenbrunnarna vid varje anläggning, kan vara att använda 

filter med olika maskstorlek för att samla in mikroplaster. Val av maskstorlek kan sedan 

anpassas efter den storlek som är störst viktmässigt. Anledningen till att mäta vikten istället för 

antal är att större plastpartiklar kan nötas ner i naturen till flera mindre mikroplaster. Väger den 

andel helt fyllnadsmaterial som hittas i brunnarna mer än andelen mindre mikroplaster kanske 

reningsmetoderna som finns idag stoppar det mesta. Men det är också en fråga om hur mycket 

mikroplast som är godtagbart att släppa ut.  

8.1.3 Vattenflöde 

En annan faktor som kan påverka storleken på maskorna är de dagvattenflöden som kan 

förväntas vid olika anläggningsutformningar.  

Det kan vara så att mikroplasterna kan bli mycket små vilket skulle kräva så pass fina maskor 

att vattnet inte släpps igenom. Det är dock möjligt att denna mängd viktmässigt är jämförelsevis 

liten jämfört med den mängd som reningsmetoderna faktiskt stoppar. 
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8.1.4 Riktvärde 

Eftersom storleken på mikroplaster kan bli såpass liten att det skulle krävas avancerad 

membranfiltrering för att fånga in allt, är det rimligt att fundera över om det verkligen är rimligt 

att efterfråga en reningsgrad på 100%. Så är sällan fallet för andra reningsmetoder avsedda för 

dagvatten. För t.ex. fasta suspenderade partiklar som släpps ut till havet finns det riktvärden 

(75mg/l) [11] som påverkar vilken effektivitet som krävs för reningsmetoden. Ett sådant 

riktvärde för mikroplaster från konstgräsplaner skulle bl.a. kunna bero av vart dagvattnet leds 

ut. Rinner dagvattenledningen t.ex. ut i ett dike bredvid en hårt trafikerad väg och blandas med 

vägdamm som innehåller höga halter av mikroplaster från slitna däck, kan nyttan med en hög 

reningsgrad i dagvattenbrunnarna ifrågasättas. Om dagvattnet leds ut till en våtmark eller ett 

dike som filtrerar vattnet innan det rinner vidare till en sjö, kan risken för sjön bli något mindre 

och en lägre reningsgrad skulle då vara acceptabel. Hamnar dagvattnet däremot direkt i en sjö 

blir det viktigare att ha en högre reningsgrad. En svårighet med att upprätta riktvärden för 

mikroplaster kan vara att begreppet mikroplast i sig är väldigt brett och innefattar många 

partikelstorlekar och ämnen.  

 

8.2 Felkällor och identifierade svårigheter 

Kunskapsluckorna angående spridningen av mikroplaster från konstgräsplaner är omfattande 

och gäller såväl forskare som driftsansvariga och tillverkare av reningsmetoder, fyllnadsmaterial 

och konstgräs. Det återspeglas bl.a. i de svar som getts när detaljerade frågor ställts. När 

kommuner intervjuats angående mängd mikroplaster som återfunnits i brunnarna, var svaren 

ofta baserade på okulära bedömningar och individuella uppskattningar. Inga utredningar har 

tidigare gjorts i ämnet vilket kan vara en anledning till att det inte samlats in någon data 

angående detta.  

En tillverkare som intervjuats svarade inte på alla frågor och därför bortföll mycket information 

om deras reningsmetod. Vilka kommuner som valt deras lösning uppgavs inte heller. Det gör 

att studien tappar lite av helhetsbilden. Det tyder dock även på att det finns en misstänksamhet 

riktad mot forskningsvärlden från näringslivet. Vilken kan ha uppstått efter den debatt som 

uppkommit i samband med de siffror som angetts i en studie avseende granulatsvinn från 

konstgräsplaner. 

Det finns många faktorer som varierar mellan anläggningarna som i starten av arbetet inte hade 

identifierats. Exempel på två faktorer är om det finns ytor avsedda för uppsamling av snö och 

fyllnadsmaterial och var brunnarna är placerade. Fler frågor hade kunnat ställas för att göra en 

jämförelse mellan de olika anläggningarna möjlig. Eftersom tiden för arbetet var begränsad 

prioriterades att gå vidare utifrån den information som dittills samlats in.  

Frågorna som ställdes hade även kunnat ställas på ett mer specifikt sätt för att minska 

tolkningsutrymmet. Det kan vara en orsak till att svaren blivit svåra att jämföra. Att frågorna 

gav utrymme för tolkning och vidareutveckling hade dock vissa fördelar eftersom information 

gavs som intervjuaren inte hade tänkt på att ställa frågor om.  
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8.3 Andra aspekter  

Kunskapen om hur mikroplaster kan påverka olika ekosystem är knapp, men å andra sidan är 

det så även för andra föroreningar som släpps ut. Plast hör inte hemma i naturliga ekosystem 

och är även en ändlig resurs som ofta baseras på råolja. Därför är det viktigt att både minska 

användandet och svinnet.  

 

I en intervju med en Fifa certifierad besiktningsman berättar personen i fråga om sina 

arbetsuppgifter som går ut på att testa konstgräsplanernas spelegenskaper. Vid de fall stora 

mängder granulat observeras utanför planen ges även rekommendationer gällande upprättande 

av arbetsplaner kring hantering av granulat, installation av granulatfällor, borstning av kläder 

innan dusch och återföring av granulat. Rekommendationerna ges på eget initiativ och av 

intervjun framgår att det inte är standard för besiktningsmän att titta på miljöaspekter. 

Besiktningen ska enbart baseras på funktion utifrån spelegenskaper. [Bilaga 10] Det skulle dock 

krävas fler intervjuer med besiktningsmän för att säkerställa detta. Även vid ett seminarium om 

konstgräsplaner där Stockholm stads miljöförvaltning presenterade sina förslag till 

rekommendationer för konstgräsplaner och gummigranulat, tydliggjordes skillnaden mellan 

institution och näringsliv och bristen på samverkan. Detta kan vara en orsak till att befintliga 

lösningar bygger mer på empiri än på forskning.  
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9 Slutsats  

Det är tydligt att det finns ett engagemang hos alla parter i den här frågan. Spridningen av 

mikroplaster från konstgräsplaner är dock ett nytt forskningsområde med många 

kunskapsluckor. För att ta reda på vad som är en lämplig reningsmetod krävs vidare studier. 

Idag finns granulatfällor och filterkassetter som reningsmetod för att förhindra spridningen av 

mikroplaster från dagvattenbrunnar vid konstgräsplaner. Vilken effektivitet dessa metoder har 

är obesvarat eftersom studier saknas. Det är även oklart vilka vattenflöden som når 

dagvattenbrunnarna. Konstgräsplanerna och kringliggande ytor är utformade på olika sätt, vilket 

kan påverka vattenflödena till brunnarna. Det saknas studier kring hur vattenflödena varierar 

mellan olika utformningar.  

Mängden mikroplast som påträffats i dagvattenbrunnar är baserad på okulär besiktning och 

beskrivs mestadels som "liten".  Det skulle krävas vägning av mikroplaster vid varje enskild 

anläggning för att svara exakt på vilken mängd mikroplaster som kan förekomma i 

dagvattenbrunnar. Mängden kan variera mellan anläggningarna beroende på underhållsrutiner 

och om uppsamlingsytor för snö och fyllnadsmaterial finns. Storleken på mikroplaster som 

påträffats bedöms vara av tillverkningsstorlek på fyllnadsmaterial vilket kan vara mellan 2-

3mm. Mikroplaster kan dock bli mycket små och svåra att se med blotta ögat. En 

kornstorleksfördelningskurva kan visa på vilken mängd som sprids av mikroplasternas olika 

storlekar. Vidare studier rekommenderas att ta fram en kornstorlekskurva för att kunna anpassa 

reningsmetoderna därefter. 

En reningsgrad på 100% för reningsmetoderna är inte rimligt eftersom mikroplaster kan bli ner 

till 1 m i storlek. Det skulle medföra så pass små maskor att vattnet i princip skulle förhindras 

att flöda. Därför bör riktvärden för mikroplaster upprättas som en gemensam förhållningsgrund. 

För att ta fram riktvärden och genomföra studier som driver utvecklingen av reningsmetoderna 

framåt, krävs ett bättre samarbete mellan institution och näringsliv. För att en reningsmetod ska 

kunna anses som lämplig med avseende på mikroplaster bör den förhindra spridning av den 

procentuellt större delen viktmässigt. Innan detta är fastställt går det inte att svara på huruvida 

befintliga reningsmetoder är lämpliga eller inte. 
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11 Bilagor 

Nedan redogörs genomförda intervjuer som hållits med tillverkare och kommuner m.fl. 

11.1 Bilaga 1. Intervju med Absorbenta Miljö AB 

 

• Vad är det för skillnaden på granulatfällor och filter? 

"Granulatfällorna är de grovfilter, med 2 mm maskor i nätet som fångar upp det grövre 

granulatet innan avloppet, våran uppfattning är att det blir problem med finare maskor för då 

blir det problem med igensättning väldigt snabbt. Sand och sånt som åker ner i brunnarna kan 

sätta igen filtret med finare maskor. Därför har vi satt 2 mm maskor för annars blir det för tätt." 

• Hur har ni kommit fram till tekniken bakom era lösningar?  

"Från början var våra filter avsedda att rena bort oljespill och tungmetaller som annars hamnar 

i dagvattenbrunnarna. 

Det är gammalt, vi har ju reningsfilter för dagvatten och det var en plastfabrik som efterfrågade 

möjlighet att rensa bort spill från plast, efter granulatet spridde sig över marken vid fabriken och 

hamnade i avloppet. Fler plastfabriker som använder idag. Dessa togs sen även fram för 

fotbollsplaner. Silkorg som hänger ner i dagvattenbrunnen." 

• Hur kom ni fram till den "porstorlek" som används?  

"Det är först när granulatet som finns i konstgräsplaner hamnar i avloppet som det blir 

finfördelat till mindre partiklar av granulatet när det legat och gnidigt mot andra granulatbitar. 

Det är ett vitt begrepp med mikroplaster upp till 5mm. Mikroplaster som jag trodde från början 

var väldigt små partiklar. Frågan är vad som kommer från granulatet i konstgräsplaner. Det är 

det man aldrig får grepp om vad man menar med mikroplaster och vilken förekomst från 

konstgräsplaner. Uppfattningen är att det är det grövre materialet som man måste komma åt som 

finfördelas när det kommer ut i systemet. Vi har inte gjort mätningar efter filtrering, men har 

planer på att göra det. Det är ju akut i ropet sedan förra våren och det tar tid innan allt sätter sig. 

Inga slittester har gjorts utan uppfattningen vi har är att det först börjar gnida loss när det hamnar 

i brunnarna, kan man fånga upp det innan det hamnar där så har man minskat den risken. Det 

vore intressant om man kunde ha ett test på vad som härstammar från konstgräsplaner, jag 

misstänker att mikroplasterna kommer från många andra källor än konstgräs. Sen har man ju 

även andra små partiklar från konstgräs och de får man ju inte bort på något annat sätt." 
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• Finns det olika storlekar?  

"Det finns även med grövre maskor på 4mm men det är för stort. Hittills är det 2mm som 

standard men kanske får prova med 1 mm maskor. Men min uppfattning är att det blir för 

finmaskigt. Filtren med större maskor suger åt sig även finare material när det samlats grövre 

partiklar som sätter för maskorna så hålen blir mindre. Planer på att göra test på vad som passerar 

ifrån granulat från konstgräsplaner." 

• Hur ofta rekommenderar ni att tömma fällorna/filtren?  

"Tömningsintervallerna beror på hur mycket som rinner ner i filterna. Alla måste på sina 

anläggningar ha ett visst mått av egentillsyn." 

• Har ni testat era filter/fällor och för vilka vattenflöden? 

"Flöden inga problem för filtren är tät upp till, ingen breddningsfunktion. Det blir vattenpöl vid 

brunnen men inga mikroplaster läcker ner utanför filtret. En del filter har breddning men medför 

att mikroplasterna rinner förbi den fulla korgen. Blir vår lösning full så blir det stopp för vattnet 

att rinna ner men får en pöl. Bättre det än att det kommer ner i avloppet." 

• Hur ser konkurrenssitutionen ut? Jag känner till dessa företag men finns det fler? 

"Väldigt få aktörer på marknaden. Vårat filter är byggt på att det inte ska rinna något förbi." 

• Har ni tagit vattenprover efter fällan vid konstgräsplaner för att mäta effektiviteten? 

"Inga tester där än, men ska göras. Det är så nytt." 

• Vad kostar en fälla och installation? 

"2950 till standardbrunn, en del på 600 mm blir det dyrare upphängning." 
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11.2 Bilaga 2. Intervju med Seka Miljöteknik AB 

 

• Vad är det för skillnad på granulatfällor och filter? 

"Vill man hellre ha en vattenrening på slutet kan man sätta en filterbrunn som är ungefär  

1,4–1,6 m i diameter, där vattnet kommer in och filtreras. 

Granulatfällor lyfter man upp och man kan då återföra granulat, används FlexiCleans fällor 

återanvänder man inte granulatet eftersom man slamsuger upp granulatet vid tömning. Används 

våra filter slamsuger man upp granulatet från brunnen och byter filter. 

Antingen fokuserar man på att ta bort granulat och mikroplaster och återanvänder det eller så 

slamsuger man och byter filter. Granulat som fastnat i den stora filterbrunnen på slutet 

återanvänder man inte, men givetvis kan man ta en större helhetslösning och sätta granulatfällor 

vid konstgräsplanen för att kunna återföra det, men sätta filterbrunnen vid utgående punkt för 

att filtrera vattnet ytterligare för att ta bort tungmetaller och återstående mikroplaster. Det beror 

på vilken grad av rening man vill ha. 

Sedan finns även en variant där man sätter in filtren inne på anläggningen där man hänger 

granulatfällan. Om man inte vill installera en större filterbrunn för att polera, om man bara har 

typ fyra brunnar, då räcker det med våra granulatfällor och att man sätter filtren under dem, men 

det behövs inte på alla ställen bara t.ex. på parkeringsplats för att ta bort tungmetaller. Kan 

kompletteras med i efterhand.  

Vi håller på att ta fram en granulatfälla där filtermedia finns i en påse som sitter i granulatfällan 

så man behöver ingen behållare under som vi har idag, den kommer nu till sommarn. Det finns 

en prototyp som ska finjusteras. Den kommer säljas som plasthållare längst upp och nylonpåse 

under och där finns även fäste färdigt för att sätta fast filtermediet så man kan komplettera i 

efterhand om vattenanalyser visar på att man har tungmetaller som ska renas bort. Om man 

ligger nära en känslig recipient så krävs en polermetod. Tillåter komplettering i efterhand så att 

man inte behöver köpa nya." 

 

• Hur har ni kommit fram till tekniken bakom era lösningar? 
 

"Det började med ett filter som skulle samla upp slam i dagvattenbrunnar, konkurrenternas 

lösning var en metallkopp för ungefär 2,5 liter. Den blev snabbt fylld och saknade 

bräddningsfunktion. Vi kom på att använda en större nylonpåse istället, 40 cm djup som klarade 

en större mängd slam. Vi hade även en bräddningsfunktion som bestod av ett centrumrör som 

går igenom filtermediets mitt och som vattnet rinner igenom när vattennivån blir för hög. På så 

sätt blir det inte översvämning. Den här lösningen skulle även passa utmärkt i dagvattenbrunnar 

vid konstgräsplaner för att förhindra spridning av granulat. Den möjliggör även återföring av 

granulat." 

 

• Hur kom ni fram till den "porstorlek" som används?  
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"Vi har bara uppskattat porstorleken efter att större partiklar kan nötas sönder till mindre och 

efter det flöde som porstorleken klarar. När man har en liten porstorlek måste man ha en 

bräddningsfunktion som inte släpper igenom en viss storlek på mikroplaster. Detta kan lösas 

med ett dubbelfilter, har man inget dubbelfilter så släpper man iväg mikroplaster. Då har man 

missat hela poängen med att ha ett filter. Därför är det bättre att fokusera på de större partiklarna. 

Om kommunen vill komma åt de absolut minsta mikroplasterna och är beredda att tömma 

granulatfällorna efter varje regntillfälle, vilket de förmodligen inte vill, men vill de det kan vi 

sätta dit en påse och en sån granulatfälla som är anpassad för mindre mikroplaster. Det behövs 

tas fram en kornstorleksfördelningskurva så att man vet vilken storlek man ska anpassa 

åtgärderna till." 

 

• Finns det olika storlekar?  
 

"Ja, men standardstorlek på maskorna är 200 m." 

 

• Hur ofta rekommenderar ni att tömma fällorna/filtren?  
 

"Det beror på belastningen för varje brunn. En högbelastad brunn kan behöva tömmas 3–4 

gånger/år medan en mindre belastad endast behöver tömmas 1 gång/år." 

 

• Har ni testat era filter/fällor och för vilka vattenflöden?  
 

"En maskstorlek på 100 m eller större klarar av ett dagvattenflöde. En mindre maskstorlek, 

1m eller 5 m är det inte säkert att filterpåsen klarar dagvattenflödet. Vattnet riskerar då att 

bredda och då kan mikroplaster släppas igenom." 

 

• Hur ser konkurrenssitutionen ut? Jag känner till dessa företag men finns det fler? 
 

 "Nåt företag i lund? " 

 

• Har ni tagit vattenprover efter fällan vid konstgräsplaner för att mäta effektiviteten? 
 

"Nej, utan effektiviteten här har varit att allt som är över den maskstorleken tas bort. men vi vet 

inte hur mycket mindre partiklar än de som åker förbi. Medvetet val att ta en viss maskstorlek i 

nätet. Tar man analys, har inte gjort, men lämpligt att göra och se vad som finns kvar. Tittar man 

volymen som åker förbi och som fångas i korgen kan man se vilken som är mest. Kan va så att 

gå ner till 50 m för att fånga upp ytterligare 60% av mikroplaster. 

Kornstorlekfördelningskurvan visar vilken storlek dominerar i utgående vatten. Här är även 

volymen viktig." 

 

• Vad kostar en fälla och installation? 
 

"Om beteckningen finns, alltså själva gallret finns på dagvattenbrunnen så tillkommer ingen 

installationskostnad. Själva fällan kostar 2650 kr per fälla. Beställer man mer än 20 st. blir den 

kostnaden 2350 kr per fälla. Det finns många olika typer av gallerbeteckningar, har man en som 

inte passar måste man köpa distansring för 650 kr. Finns till 315 mm brunnar och 400 mm 

brunnar. Större brunnar på 600 mm kräver kraftigare distasring och granulatfälla. Då blir det 
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dyrare, 9000 kr inkl. distansplatta. 25/6 kommer de från Florida för att vi ska vidareutveckla så 

att de finns för 400 mm brunn också. Sedan ska det även finnas en liten filterbehållare som man 

kan sätta på granulatfällan om man både vill filtrera och ta bort granulat. Så att man slipper man 

köpa ny enhet." 

 

 

11.3 Bilaga 3. Intervju med FlexiClean AB 

 

• Vad är det för skillnad på granulatfällor och filter? 
 

"Fälla är en fälla, en håv som man stoppar ner i brunnen för att samla ihop granulatet. 

Filter är precis som det låter, det tar både granulat och näringsämnen, oljor(maskiner) och 

tungmetaller. Filtret som sitter i kassetten tar bort ämnen och sen har vi galler på 42 m." 

 

• Hur har ni kommit fram till tekniken bakom era lösningar? 
 

"Filtertekniken är välbeprövad. Sedan blev vi tillfrågade av SvFF för att lösa rening av 

mikroplaster. Vi tittade på det och konstaterade att det kunde lösas med nån slags filtrering för 

granulaten, en vidareutveckling på något som vi höll på med tidigare." 

 

• Hur kom ni fram till den "porstorlek" som används? 
 

"Det finns inga krav på porstorlek, inga standardiserade mätmetoder, vi testade ett antal 

storlekar, enkla tester på en verkstad. Vi testade så litet som 10 m, men eftersom vi jobbar med 

självfall såg vi att det var för litet för att vattnet skulle rinna igenom. Vi fick tester av olika 

filtermaterial som vi testade på olika vattenflöden. Kornen som ska fastna i filtren är 50 m. 

Fotbollsförbundet har gett oss den siffran, (slitningstester är det nog inte) det var vad de 

uppskattade storleken till." 

• Finns det olika storlekar? 
 

"Inga olika porstorlekar eftersom det inte finns några krav därför la vi oss på 42 m för det vet 

vi att vi klarar. Granulatfiltret ligger löst i kassetten och kan bytas ut när nya krav kommer." 

 

• Hur ofta rekommenderar ni att tömma fällorna/filtren?  
 

"Det är ingen som vet hur ofta man bör tömma utan man får göra en okulär besiktning i 

brunnarna, det skiljer sig enormt mellan anläggningarna. Swedbank arena i Västerås dressas 

med 1,5 ton granulat om året jämfört med Ringvallen som dressas med 6 ton om året. Mycket 

hamnar på sidor runt omkring p.g.a. snöröjning, ingen som vet hur mycket som kommer ner i 

brunnarna, känner i hela branschen att det finns funderingar kring om det ens är ett problem. 

Hur mycket stampas ner i planen? Bara för att man dressar med 6 ton betyder det inte det att 

samma mängd hamnar i brunnarna." 
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• Har ni testat era filter/fällor och för vilka vattenflöden?  

"På torsdag ska vi göra vattenflödestester, tidigare vet vi att de flödar 160 l /minut. Tidigare 

konstruktioner ligger på 40 l/min vi har en produkt som renar betydligt mycket mer än tidigare 

produkter. Vi försökte bara få så högt flöde som möjligt. Ingen som vet egentligen vilka flöden 

som finns, 75% dunstar. Simons rapport visar att knappt något vatten alls fanns i brunnar. Därför 

är vi inte orolig för flödena, men måste ju ha en siffra så därav test på torsdag." 

• Hur ser konkurrenssitutionen ut? Jag känner till dessa företag men finns det fler?  

"Vi är de enda som har filter, håvar finns det hur mycket som helst. Den här kassetten är släppt 

till KSAB, de har också granulatfällor." 

 

• Olika lösningar för olika granulat?  

"Nej inte än det har ju tagit 14 månader att ta fram tekniken som finns idag vilket är snabbt. Det 

man måste ta reda på nu är om detta ens är ett problem? Hur mycket mikroplaster rör det sig om 

som hamnar i dagvattenbrunanrna? Projekt i Västerås och Kalmar. Är det ett problem så går det 

att vidareutveckla tekniken." 

 

• Vem bestämmer porstorlek? Kommun eller tillverkare? 

"För tillfället är det vi tillverkare." 

 

• Har ni tagit vattenprover efter fällan vid konstgräsplaner för att mäta effektiviteten? 

"Nej, utan vad vi väntar på är Västerås stad och Kalmar som ska göra tester. Vi har aldrig gjort 

prover själva. Vill ha obereonde utredningar. Närmast till hands är Västerås, hör av mig när jag 

vet mer." 

 

• Vad kostar en fälla med installation? 

"KSAB tar 9500 kr för själva kassetten, installation går snabbt. Oftast bara en kassett per plan 

svårt att uppskatta arbetskostnaden för montering. Filterpåsen kostar 210 kr, är enkel att byta 

själv och det görs en gång om året." 
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11.4 Bilaga 4. Mailsvar FlexiClean AB 
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11.5 Bilaga 5. Intervju med Reniva AB 

 

• Hur har ni kommit fram till tekniken bakom era lösningar? 

"Vi använder oss av material som används vid oljeläckage i sjöar och så, och används på samma 

sätt vid konstgräsplaner." 

• Hur kom ni fram till den "porstorlek" som används? 

"Utprovades av förre ägaren och leverantören ihop, rent erfarenhetsmässig så blev det en viss 

storlek. vet inte vad det baseras på." 

• Finns det olika storlekar? 

"Filtermaterial är torv från Norrland som samlar upp tungmetaller och oljor. 

Filtret är ju rätt så lik markduk som vi lägger torven i. Fast vid dagvattenrbunnar används 0,2 

mm stort. Vi har kommit överens med leverantören om den storleken. Unisport säljer. 0,5 var 

deras minsta granulatstorlek. Vet inte hur mycket det smulas sönder men vi har 0,2 mm." 

• Hur ofta rekommenderar ni att tömma fällorna/filtren? 

"Det får man göra ett schema på, kolla vid täta perioder för att se var belastningen är som mest 

och man får tömma mest. 90% av fallen behöver man inte tömma dem alla samtidigt utan där 

man lägger upp snö där det blir mest belastning t.ex" 

• Har ni testat era filter/fällor och för vilka vattenflöden? 

"Vi använder det ju som rening av oljor och så vidare så styrplåtarna, skillnaden är ett annat 

filter. En gammal beprövad metod. Vattenflöden har Unisport testat eftersom de säljer. Vi är 

grosister." 

• Hur ser konkurrenssitutionen ut? Jag känner till dessa företag men finns det fler? 

"Vet inte, vi täcker alla brunnar på markanden. Det spelar ingen roll hur brunanrna ser ut, 

styrplåtar som täcker alla former av brunnar storleksmässigt. går att anpassa till alla typer av 

brunnar, två olika storlekar på själva filter och styrplåtar." 

• Finns det någon uppföljning på mängderna som hamnar i fällorna och under hur lång 

tid?  

"Nej, eftersom driftavdelningen på respektiva kommuner sköter det själva. vi har ingen aning 

hur mycket som samlats upp." 
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11.6 Bilaga 6. Intervju med Unisport 

 

• Vad är det för skillnad på granulatfälla och filter? 

"Mikroplaster från konstgräs är detta, men sen är det så att granulatfilter även används på 

skrottippar bl.a. för att ta bort tungmetaller. Granulatfällan är till för att stoppa granulat för att 

komma ut i dagvattenbrunnarna, sedan har man ett filter undertill som gör att gummigranulatet 

stannar i granulatfällan och vattnet rinner vidare och renar filtret från mikroplaster, zink och 

annat." 

• Hur har ni kommit fram till tekniken bakom era lösningar? - 

• Hur kom ni fram till den "porstorlek" som används? - 

• Finns det olika storlekar?  

"Ingen skillnad på fällorna, för vattengenomsläppning är det minsta 0,5mm. Vi har satt tester på 

vårt lager i våra brunnar, även om vi inte hanterar gummi här så ser vi att det fungerar för 

partiklar av den storleken."  

• Hur ofta rekommenderar ni att tömma fällorna/filtren? - 

• Har ni testat era filter/fällor och för vilka vattenflöden? 

"Vattengenomsläppligheten för en granulatfälla för 0,5 mm har man testat, ett regn klarar den. 

Kraven är ju jämfört med att det ska klara av ett regn. Är det nåt som slitits ner till 0,4 ska det 

ju också stoppas." 

• Hur ser konkurrenssitutionen ut? Jag känner till dessa företag men finns det fler? - 

• Hur stora är dagvattenflödena och var kommer den siffran ifrån?  

"Ingen siffra på dagvattenflöden" 

• Har ni verifierat funktionen på dessa filter? 

"Vi har testat dom ute på plats och sedan håller vi på med tester med reningen från Reniva. 

testinstitut som gör slitningstester, fick första utkastet i onsdags. Att det fångar granulat vet vi, 

men inte svart på vitt att det funkar för att rena vattnet(med filtret). Och det fick vi i onsdags. 

Svåra termer. Det man testar i första hand är zink, pho och mikroplaster, nerslitet granulat. 

Ordinarie kornfraktion vet jag, ett normalt granulat har en fraktion på 1-2,8 mm. 

Standardfraktion. Sedan görs slitningstester på det, hur mycket det delar sig osv. Granulatet är 

framtaget från början för att det ska vara rätt spelegenskaper och fyllnadshöjd."  

• Vad baseras bedömningen på? Rapport eller fältstudie? - 
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• Finns det någon uppföljning på mängderna som hamnar i fällorna och under hur lång 

tid?  

"Vi kommer göra en uppföljning. Bilden av mikroplaster ut i dagvatten är vriden, de som fått 

fram de siffrorna vet jag inte hur de tänkte." 

• Olika lösningar för olika granulat?  

"Finns inte." 

• Vem bestämmer porstorlek? Kommun eller tillverkare?  

"Det kan vara så att kommunen säger att de vill ha en mindre storlek än 0,5 mm. Vi kollar på 

vad som är minst utan slitage som man ska ta bort. Inget under 1mm. Det tar man höjd för med 

0,5 mm. Och parerar det med vattengenomsläppligheten för att det inte ska bli stopp." 

• Vad finns för garantier? Risker?  

"Risker är att man inte sköter tömningen, ingen översyn, sen vet man ju aldrig, vi är väldigt 

långt framme i vår rening. Vi har ett resultat nu, vi vet att det renar bra. Inga risker allt är en 

förbättring. Översvämning och vattnet inte går ner i brunnarna. 

 

11.7 Bilaga 7. Intervju 2. med Unisport 

 

• Hur har ni kommit fram till tekniken bakom era lösningar? 

"Där har vi en samverkan med ett företag som heter reniva, de har ju en erfarenhet av just olika 

typer av dagvatten till brunnar och så vidare, där har en kontakt skapats och kunskapen finns 

om dagvattenrening hos reninva och vi har kunskap om hantering av spridning av mikroplaster." 

• Hur kom ni fram till den "porstorlek" som används? 

"Där har vi tittat på antal olika storlekar på maskhål, först och främst en liten behållare där själva 

porstorleken på filtret är beroende på granulatstorlekarna som finns idag. Vi har gått ner i storlek. 

Sätter du för fint filter så är risken att det sätter igen för snabbt. Man vill ha så finmaskigt som 

det går." 

• Finns det olika storlekar? 

"Ja det har vi, fråga min kollega på Reniva". (Se 8.3) 
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• Hur ofta rekommenderar ni att tömma fällorna/filtren? 

"Det beror på vad man har för, tittar man på konstgräs, historiskt sett byggdes konstgräsplaner 

efter den kunskapen som fanns då. Med asfalt för snöupplag och så vidare. Tittar man på 

konstgräsplaner som byggs idag har de 3–5 m asfalt runt planen optimerar för snöupplag. Det 

är många planer som inte snöröjs heller. Antalet gånger man tömmer är väderberoende och hur 

stora asfaltytor man har. Hur ofta man sladdborstar planen. Bör kontrolleras veckovis." 

• Har ni testat era filter/fällor och för vilka vattenflöden? 

"Vet inte. Har vi säkert gjort. Har även testat vidare med statens provningsanstalt där vi tillsatt 

ytterligare ett torvfilter under fällan. För att kunna ta mindre mikroplaster. Används på 

skolgårdar." 

• Hur ser konkurrenssitutionen ut? Jag känner till dessa företag men finns det fler? 

"Det vet jag faktiskt inte, vår lösning: människan är praktiskt lagd ska man få in detta i veckovis 

ska det vara lätthanterligt, lätt att kunna byta om den är full och går sönder. Hanteringen är viktig 

faktor för att få ut maximalt av lösningen just med granulatfälla. Risken är att man inte tömmer 

och den blir full baljan." 

• Hur stora är dagvattenflödena och var kommer den siffran ifrån?  

"Inte filtret som är begränsning utan kringliggande ytor. Lutning på asfalten som får vattnet ner 

i brunnen. Avrinningskoefficient. Asfaltens storlek som har betydelse. Vet inte vad man 

dimensionerar efter 10 års regn? " 

• Har slitningstester utförts? 

"De tester man gör är slitagetest enligt Fifa och där gör man ett slittest från ett visst antal cykler. 

För att se att konstgräset uppfyller de förväntningar som finns. Ring Ragn-Sells." 

 

11.8 Bilaga 8. Mailsvar Ragn-Sells 

 

 
 

https://www.recybem.nl/sites/recybem.nl/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=/sites/rec

ybem.nl/files/field/file/kempeneers_veroudering_infill_beoordeling_materiaaleigenschapp
en_09-11-2011.pdf 
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11.9 Bilaga 9. Intervju med ALS Scandinavia 

 

• Har slitningstester utförts på fyllnadsmaterial? 

"Nej! däremot sammansättningstester, vi gjorde på EPDM, TPE och SBR 

Kört MS för att hitta fingerprint, massa grundämnen allt man kan mäta. Hittade udda ämnen 

som gallium, en sällsynt jordartsmetall och antimon, förmodligen rest från katalysatorprocess. 

Meningen var att hitta ett sätt att följa mikroplast ut från konstgräsplanerna. Men inte klara. 

Det är en god ide men har aldrig hört någon som gjort slitningstester." 
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11.10 Bilaga 10. Intervju med Fifa-certifierad besiktningsman 

 

• Vad har du för arbetsuppgifter? 

"Jag testar planer utifrån olika standarder, Fifa och svensk standard. Det är de två regelverken 

jag går efter och de har olika krav. Jag testar många planer bara efter installation, då har den 

som köper en plan krävt att planen ska testas och det efter svensk standard. Det jag gör är att jag 

mäter den enligt de regelverk som finns och då får köparen ett papper på om den klarar 

standarden eller inte. Det samma gäller Fifas standard. Alla elitlag; dam och herr superettan, 

spelar på konstgräs och då krävs ett Fifa certifikat och då testar jag enligt den standarden och 

det görs varje år. " 

• Brukar du rekommendera anläggningar att installera reningsmetoder vid 

konstgräsplanerna? 

"Sen ser ju jag en massa saker runt omkring på planer, när man snöröjer en plan kommer det 

mycket granulat utanför. Om jag kommer vid vårkanten och det är snöfritt, inget jag ska bry mig 

om egentligen, men mitt samvete säger att det här borde vi ta hand om(granulat). Lägger du ett 

ton granulat utanför planen är det både skräp och pengar. Bättre att återföra till planen. Ibland 

så säger kunden att planen är för hård. Då säger jag ja det ligger massa granulat runt omkring 

planen.  

Det här med mikroplaster har jag blivit engagerad i för att hela branschen har det. Ett eget 

intresse varför har debatten spårat ut och blivit en matematisk formel som är 

konstig(IVLrapport). Idag byggs mindre planer med SBR och de flesta andra med nyproducerat 

gummi. Det är rätt dyrt, bildäck är billigt. Då är det ännu värre när granulat ligger utanför plan 

som inte tas om hand." 

"I Eskilstunas fall, när jag var där och snön hade smält såg jag att miljö(nånting) kommer se att 

här har vi en risk att granulatet hamnar i brunnen. Därför rekommenderade jag dem att till nästa 

år skriva en arbetsbeskrivning för hur ni ska göra med det här. Mycket pengar det rör sig om. 

Utifrån debatten kan jag säga det, ibland lyssnar kommuner på folk som kommer utifrån. Först 

måste man tänka på var man lägger det när man snöröjer, man ska ha avläggningsytor och det 

har IVL fått upp med debatten om mikroplaster. Och arbetsplan för att hur man ska göra för att 

återföra det. Sen är det en självklarhet med granulatfällor och borstar innan man går in i 

duscharna. Såna åtgärder man måste kolla på. Det finns enkla lösningar, då ska man använda 

det." 
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11.11 Bilaga 11. Mailsvar Lunds kommun 
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11.12 Bilaga 12. Intervju med Hallby IF, Jönköping kommun 

 

• Vilken storlek har planerna, 11-spels eller 7-spels. mindre? 

11-spels 

• Vilken typ av fyllnadsmaterial använder ni? 

Gummigranulat från Unisport SBR 

• Hur ofta underhåller ni planen, jag tänker på snöröjning och borstning? 

3 gånger i veckan borstning, harvning varannan månad, snöskottning typ 20 gånger detta året, 

har som policy att ha öppet 365 dagar om året 

• Hur ofta fyller ni på med granulat och hur mycket? 
 

"2 gånger på 6 år. det mesta försvinner med snöskottning, och fyllde på 18 ton förra året. nu 

ligger mycket vid sidan av som ska ut på planen igen. 6 eller sju ton kvar sen vi installerade 

planen som vi slängde på nu. Förra sommaren slängde vi på 18 ton. 6 år gammal plan.  

Kan komma att fylla på med ca 15 år om nåt år. Efter tio år ska man byta den, kanske byter 

när den är 8-9 år å då onödigt att fylla på. Vi återanvänder det som hamnar utanför." 

 

• Finns det några dagvattenbrunnar i närheten av planen? 

"8 stycken, silar i alla" 

 

o Hur ofta töms "silarna"? 

"Vi tömmer de två gånger i månaden eller 1 gång i månaden beror på hur mycket det har 

regnat." 

▪ Hur mycket granulat har då samlats? 

"Fällan är som en tiolitershink, 8 liter granulat samlas upp. Planen har ensidig lutning, de 5 

brunnar som är placerade vid långsidan brukar vara fyllda med 8 liter var och en. Nu på våren 

är det så, vi har skottat på vintern, skottar snöhögarna vid sidan av planen. På sommaren återför 

vi granulat. Men nu när det ligger uppe vid sidan av så rinner det ner när det regnar."  

• Vilken storlek har fyllnadsmaterialet som samlats upp? 

"Småsil inget rinner igenom, granulatet är större än en knappnål nån 

mm. Det rinner inte igenom." 

• Hur upplever ni att de fungerar? 

"Silarna är skitbra, annars hade nog kommit ner en hel del." 
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11.13 Bilaga 13. Intervju med Linköping kommun 

 

• Hur många konstgräsplaner finns i kommunen? 

"4+ 3 andra som inte vi sköter" 

 

• Vilken storlek har planerna, 11-spels eller 7-spels. mindre? 

"11-spels och 9-spelsplan, den med granulatfällor är 9-spels." 

 

• Vilken typ av fyllnadsmaterial använder ni? 

"SBR på samtliga, inte innomhushallen EPDM" 

 

• Hur ofta underhåller ni planen, jag tänker på snöröjning och borstning? 

"Olika, förra året snöröjdes planen 6 gånger i år 20 gånger. Nu på sommaren borstar vi 1 

varannan vecka." 

 

• Hur ofta fyller ni på med granulat och hur mycket? 

"1gång/år, mäter och fyller på efter vad som behövs. Det kan vara allt mellan inget alls upp till 

6 ton." 

 

• Finns det några dagvattenbrunnar i närheten av planen? 

4 stycken. 

 

• Använder ni någon form av filter eller granulatfälla i brunnarna? 

"Granulatfälla i alla fyra" 

 

o Hur ofta töms de? 

"En gång sen insättning förra året. Tillsyn 2 gånger om året." 

  

▪ Hur mycket granulat har då samlats? 

"En del, bör inte bli så mycket för vi lägger alla snö på andra långsidan än där 

dagvattenbrunnarna är." 

• Vilken storlek har fyllnadsmaterialet som samlats upp? 

"Nej, det vet jag inte." 

• Hur upplever ni att de fungerar? 

"Det vekar ju fungera eftersom det samlar upp det som ramlar ner. Men vet inte med mindre 

partiklar. " 
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11.14 Bilaga 14. Mailsvar Göteborgs kommun 
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11.15 Bilaga 15. Mailsvar Solna kommun 

 

 
 

11.16 Bilaga 16. Intervju med Danderyd kommun 

 

"Har precis installerat på tre planer i dagvattenbrunnar, så himla nytt 1–2 veckor. 

Vi använder Sekafilter, påse som släpper igenom vatten. Kassetterna är dyra och komplicerade 

att installera så därför var det inte ett alternativ. Granulatet är mikroplaster. Vi vill rena bort 

granulaten. " 

 

11.17 Bilaga 17. Intervju med Lerum kommun 

 

• Hur många konstgräsplaner finns i kommunen? 

6 stycken 

• Vilken storlek har planerna, 11-spels eller 7-spels. mindre? 

4 st. 11-spelsplaner mellan 105x65 standard men kan variera hur mycket yta gräs man har 

utanför linjen runt planen. 

• Vilken typ av fyllnadsmaterial använder ni? 
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Lite olika, 2 st. SBR-gummi, 1 st. Geofill, kokosbaserat, 1 bara sand gammal. 1 st. TPE, 1 

EPDM. 

 

• Hur ofta underhåller ni planen, jag tänker på snöröjning och borstning? 
 

Borstar gör vi en gång i veckan minst. Plogning: mellan vecka 2-15 har vi en jour som innebär 

att om klubben har bokat en viss mängd tid så röjer vi planen då. Beror på vad det blir för vinter. 

Kan hända varje dag en vecka. Uppskattningsvis, 10 gånger /plan och vinter. Kan va mer eller 

mindre. 

• Hur ofta fyller ni på med granulat och hur mycket? 
 

Varierar, hur planen är konstruerade möjliggör då att på vissa planer har bra uppläggningsytor 

och kan då återföra en stor mängd av material utan att det blir kontaminerat av organiska ämnen 

som orsakar tillväxt i mattan. Där behöver man inte tillföra mycket alls, kanske för att det blir 

komprimerat 3-5 ton/var tredjeår om det finns bra uppläggningsytor för snö. Asfalt eller på 

själva konstgräset.  Generellt! I de fall att man skottar och inte kan återanvända särskilt mycket 

är det ett par ton varje år typ 2-3 ton/år som man då måste tillföra eftersom mycket blir obrukbart 

och destrueras. Det som plogas bort görs ingen uppskattning på. De som blir kontaminerat 

skickas på förbränning. Det är problematiskt. 

 

• Finns det några dagvattenbrunnar i närheten av planen? 
 

"Ja, i stort sett på de flesta. Ofta har man en fotbollsplan med ett typ av underlag, typ grus (som 

var väldigt vanligt förekommande på 90-talet )som ligger inne i stan t.ex., så väljer man då att 

lägga en konstgräsplan där den är och har då begränsat sig vad man kan göra med ytorna runt 

omkring. I min mening tänker man inte tillräckligt långt fram då, tar inte höjd för vad man ska 

tänka på när man lägger ut konstgräs. Med diken och gångvägar runt omkring." 

 

• Använder ni någon form av filter eller granulatfälla i brunnarna? 
 

"Där vi har SBR har vi i slutbrunnen ett filterkassett som tar även mikrogrejer. Sandfång eller 

granulatfällor i dagvattenbrunnarna som man får slamsuga. Jag tipsade kommunen att det fanns 

och de satte då ut dessa på prov. Kommunen har själva tagit vattenprover på lakvatten. Man har 

valt att börja med två stycken." 

 

• Hur ofta töms de? 

"Kontrollerar alla brunnar varje vecka vid underhåll. Men töms vet jag inte. Men de större 

brunnarna med sandfång slamsugs 1-2gånger /år. " 

 

• Hur mycket granulat har då samlats? 

"Nej det har jag ingen uppskattning på egentligen. Det kommer ju ner väldigt mycket annat, 

sand och jord. Svårt att uppskatta vad som är vad. Blir slamsugna vid behov 1-2 gånger/år. 

Regnar det mycket kan detta variera." 

 

• Vilken storlek har fyllnadsmaterialet som samlats upp? 

"Varierat, men granulatstorleken på planerna är upp till 3mm. Den vanligaste leverantören är 

Ragnsells och Renova. Där finns det lite olika varianter på hur små de är. Men det förekommer 
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hela granuler i det här som man slamsuger. Om det är mindre än det är svårt att se. Vad jag vet 

vad forskning och så, så är det troligt. Inget om vattenprover för filtren." 

 

• Hur upplever ni att de fungerar?  
 

"Jag skulle väl säga att det fungerar tillfredsställande på så sätt att man minimerar risken för 

spridning i den utsträckningen som är tekniskt möjlig för tillfället. Men det är en större fråga 

som man tar ur ursprungssamanhang. 

Man har redan accepterat en viss spridning frågan är hur stor eller liten den spridningen blir, 

med tanke på avställningsytor och planupplägg å så. Bättre att det inte fanns granulat ute i 

naturen överhuvudtaget." 

 

11.18 Bilaga 18. Intervju med Eskilstuna kommun 

 

"Ska installera till Tunavallen, vi fick tips från besiktare som besiktar planen han sa åt oss att 

lägga in pga hårdare krav." 

 

11.19 Bilaga 19. Intervju med Forshaga kommun 

 

"Finns inte ens en konstgräsplan. Miljö på kommunen som krävde det och fotbollsförbunden 

har haft det som rekommendation. Konstgräsalliansen som har tagit fram olika alternativ, jag är 

inte så insatt." 
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