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EnviroPlanning har på uppdrag av Järfälla kom-

mun utfört en kartläggning av utvalda kommu-

nala verksamheter där mikroplast kan spridas 

från fallunderlag och konstgräs. Rapporten pre-

senterar analys och förslag på möjliga åtgärder 

för befintlig miljö samt förslag på förhållnings-

sätt inför kommande projekt. 

1 Inledning 
Järfälla kommun bygger flera nya idrottsparker och lekplatser där konstgräs 

och gjutet fallunderlag i gummi används. Spridningen av mikroplaster är 

relativt okänd och behöver kartläggas för att kunna ta hänsyn till den vid 

planering och projektering. 

EnviroPlanning AB har på uppdrag av Kommunstyrelseförvaltningen i Järfälla 

kommun genomfört en kartläggning av verksamheter, konstgräsplaner och 

gjutet fallunderlag i gummi, från vilka mikroplaster kan spridas.  

Om inget annat anges avser begreppet ”fallunderlag” i följande rapport ”gjutna 

fallunderlag i gummi”.  

 

1.1 Syfte 
Syftet med uppdraget är att göra en kartläggning av Järfälla kommuns verk-

samheter där mikroplast kan spridas från fallunderlag och konstgräs. Syftet 

med rapporten är också att ta fram förslag på möjliga åtgärder för befintlig 

miljö samt förslag på förhållningssätt inför kommande projekt. 
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2 Bakgrund 
2.1 Konstgräsplaner 
Gräsytor tillverkade av plast kallas konstgräs. Konstgräs används bland annat 

på fotbollsplaner, sportarenor, lekplatser, skolgårdar, i rondeller och på golf-

banor. Den stora fördelen med konstgräs är att det är tåligare än naturligt 

gräs. Konstgräsplaner är inte lika väderkänsliga och kan användas betydligt 

fler timmar i veckan och flera veckor på året än planer med naturgräs. Genom 

att anlägga en konstgräsplan förlängs spelsäsongen för planen.  

Konstgräsplaner har vanligtvis anlagts genom markarbeten med olika sorters 

grus som täckts med en elastisk matta (pad) på vilken själva konstgräset vilar. 

Konstgrässtråna kan vara utformade på olika sätt och bestå av polyeten, nylon 

eller en blandning av dessa. Stödmaterialet i konstgräsmattan i vilket gräset är 

fäst består av polypropen, polyamid 6, polyolefiner och/eller polyuretan 

(Goodpoint, 2016). För att konstgräsplanen ska få rätt svikt och gräset ska hål-

las upprätt tillförs fyllnadsmedel som vanligtvis består av en blandning av 

sand och gummigranulat (SvFF, n.d).  

Granulaten består oftast av nytillverkat vulkaniserat gummi (EPDM) eller 

gummi av återvunna bildäck (SBR). Mindre vanliga typer av granulat är åter-

vunnet gummi från bland annat kablar och bilmattor (R-EPDM, nytillverkat ej 

vulkaniserat naturgummi, termoplastiska elastomerer (TPE) och SBR granulat 

som omges av ett färgat skal (RPU)(Magnusson et al, 2016 reviderad 2017).  

Även organiska granulat som kork, kokos eller bark kan användas som fyll-

nadsmedel. Organiska granulat används i begränsad utsträckning i dagsläget. 

Användningen av återvunna bildäck till gummigranulat och gjutna fallun-

derlag av gummi är omtvistat. I en kartläggning av avfallsströmmar i Sverige 

utförd av WSP (2016) konstateras att kunskapen om farliga ämnen i bildäck är 

bristfällig. I rapporten dras slutsatsen att däck tillverkade före 2010 med ofta 

innehåller HA-oljor och därmed PAH, och att dessa däck inte bör materialåter-

vinnas. 

I dagsläget ställer varken Svenska Fotbollsförbundet (SvFF) eller det Internat-

ionella fotbollsförbundet några krav på kemiskt innehåll på gummigranulat till 

konstgräsplaner. Kemikalieinspektionen avråder dock från att använda 

material från återvunna bildäck det vill säga SBR-granulat (KEMI, 2006). 

 

2.1.1 Konstgräsplaner och konstgräs i Järfälla kommun 

På samtliga konstgräsplaner som används för mer regelbunden idrottsutöv-

ning används en kombination av gummigranulat och sand som fyllnadsmedel. 

EPDM-granulat används som fyllnadsmedel på två planer och SBR-granulat på 

övriga sju planer, se tabell 3.1(Ronny Gustavsson, 2017-11-28). På endast en 
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plan i kommunen, spontanidrottsplanen i Nibbleparken, används istället kork 

som fyllnadsmedel (Dan Hellström, 2017-11-07). 

Borstning av planerna sker ca 1 gång i månaden under perioden april-novem-

ber (Dan Hellström, 2017-11-07).  

I kommunen finns ett stort intresse från brukare att byta ut grusplaner för 

spontanidrott till konstgräsplaner. Användningen av grusplanerna minskar 

vilket leder till att de växer igen. Istället koncentreras idrottsaktiviteterna till 

de större konstgräsplanerna i kommunen.  

Dock har synpunkter rörande konstgräsplanerna lämnats på kommunens Fa-

cebooksida där medborgare uttrycker önskemål om att andra typer av planer 

än konstgräsplaner skall anläggas (Megha Huber, 2017-12-11).  

Konstgräs finns också anlagt i en rondell i korsningen Unionsvägen och Viksjö-

leden. Det har nyligen kommit in önskemål om att konstgräset skall bytas ut 

med hänvisning till att det kan ge upphov till mikroplaster (Dan Hellström, 

2017-11-07). 

 

2.2 Fallunderlag av gummi 
Gjutet fallunderlag av gummi består av två lager gummimaterial och gjuts på 

plats till en kompakt matta. Det undre lagret är oftast gjort av återvunna bil-

däck (SBR) och det övre lagret består av en matta av polyuretanbundet jung-

fruligt material (EPDM) som är möjligt att färga. De två lagren limmas ihop 

med en typ av lim som oftast klassificeras som hälsofarlig, men då limmet har 

härdat ska det inte utgöra någon hälsofara (Goodpoint, 2016).  

Fallunderlag i gummi är ett populärt material på lekplatser och multiplaner då 

det ökar tillgängligheten för alla medborgare. Fallunderlagen i gummi är dock 

betydligt dyrare än alternativa material så som sand och bark, men är lättare 

att underhålla.  

 

2.2.1 Fallunderlag i Järfälla kommun  

I Järfälla kommun används flera olika typer av material som fallunderlag 

bland annat strid sand, bark och gjutet fallunderlag i gummi. Syftet med fallun-

derlagen är i första hand att det ska ha en stötdämpande effekt vid fallolyckor. 

Enligt Järfälla kommuns kemikalieplan ska vid val av fallunderlag så naturliga 

material som möjligt väljas och fallunderlag i gummi helst undvikas (Järfälla 

kommun, 2015). Anläggandet av fallunderlag i gummi är behovsstyrt och 

gummiunderlag planeras på flera platser i kommunen (Dan Hellström, 2017-

11-07). Bygg- och miljöförvaltningen kommer fortsätta att använda och an-

lägga fallunderlag i gummi då denna typ av fallunderlag avsevärt förbättrar 
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tillgängligheten. Parallellt driver dock kommunen ett arbete för att göra lek-

platser tillgängliga för alla utan att anlägga fallunderlag i gummi (Kerstin 

Sköld, 2017-11-07).  

Ansvarig på kommunen har inte noterat att någon spridning av granulat har 

skett från befintliga hela fallunderlag. Skadade fallunderlag kan dock ge upp-

hov till granulat. Skador åtgärdas därför så fort som möjligt och granulat som 

lossnat städas upp. Tillsyn och städning av ytor med fallunderlag i gummi ut-

förs en gång i veckan till en gång i månaden (Dan Hellström, 2017-11-07).  

De fallunderlag i gummi som faller under Bygg och miljöförvaltningens ansvar 

uppgår sammanlagt till en yta av 2710m2 och innefattar de fallunderlag som 

finns på offentliga lekplatser i kommunens regi (Dan Hellström, 2017-11-07). 

Det har inte noterats några klagomål avseende spridning av granulat från fall-

underlagen, däremot har det kommit synpunkter om att fallunderlagen avger 

lukt vid stark sol. Leverantörerna av fallunderlaget har dock försäkrat att inga 

skadliga ämnen emitteras efter att ingående limmer har härdat (Kerstin Sköld, 

2017-11-07) 

 

2.3 Mikroplaster från konstgräsplaner och fallun-
derlag 

IVL har på uppdrag av Naturvårdsverket tagit fram en rapport där svenska 

källor till mikroplaster i haven har kartlagts. I rapporten pekas konstgräspla-

ner ut som en av de största källorna till mikroplast i havet nationellt (Magnus-

son et al, 2016 reviderad 2017). Utsläppen av partiklar uppskattas i rapporten 

till 1640-2460 ton per år och baseras på en beräkning av hur mycket granulat 

som tillförs planerna årligen för att kompensera för den mängd granulat som 

försvinner från planerna vid bland annat snöröjning. I ovanstående beräkning 

har det inte tagits någon hänsyn till om en del av granulatet återanvänds och 

återförs till planen eller tas om hand som avfall. Därför kan det antas att angi-

ven siffra är en överskattning. Det är i dagsläget oklart hur mycket gummigra-

nulat som hamnar i miljön eller når dagvattensystemet. 

Från konstgräsplaner är det både gummigranulat och grässtrån från planen 

som ger upphov till mikroplaster och som kan nå dränerings- och dagvatten. 

Spridningen av gummigranulaten sker främst i samband med snöröjning då 

granulat följer med snön och hamnar på sidan av planen. Granulatet som lig-

ger kvar kan rengöras och återföras till planen eller tas om hand som avfall. En 

del av granulatet följer dock med smältvattnet ner i dagvattenbrunnar eller 

transporteras bort från planen med hjälp av vinden.  

Det fastnar även en hel del granulat på skor och kläder, granulat som följer 

med in i omklädningsrum, bilar och till spelarnas hem. I hemmen dammsugs 

eventuellt granulaten upp och slängs med hushållsavfallet, alternativt sopas ut 
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på gården eller tvättas ut i tvättmaskinen (Magnusson et al, 2016 reviderad 

2017; Naturvårdsverket, 2017).  

I samband med bland annat underhåll av planerna sprids granulaten även till 

omkringliggande mark. I en studie där jordprover togs i områden i anslutning 

till konstgräsplaner hittades granulat ner till 10 cm ner i jorden (Wredh, 

2014). 

Fallunderlag och multiplaner kan också ge upphov till mikroplaster, om än 

inte i lika stor omfattning som konstgräsplaner då gummigranulatet bildar en 

kompakt matta istället för att ligga löst. Om det översta lagret skadas finns det 

risk att granulatet i det undre lagret blottas vilket underlättar spridningen av 

mikroplaster (Dan Hellström, 2017-11-07). Granulaten lossnar också i sam-

band med att de gummerade ytorna används. Observationer vid tidigare stu-

dier har visat att spridningen av gummigranulat från fallunderlag respektive 

multiplaner verkar skilja sig åt, där multiplanerna gav upphov till mer granu-

lat än fallskydden (Andersen Hörman, 2017). Orsaken till skillnaden i mäng-

der lösgjort granulat från de olika ytorna är inte känd, men en trolig förklaring 

är att det kan kopplas till vilket material fallunderlaget eller planen består av 

och hur hårt slitage ytan utsätts för. 

 

2.4 Dagvatten 
Dagvatten är ett samlingsnamn för regn-, smält- och spolvatten som avleds 

från gator, tak och andra hårdgjorda ytor. Dagvatten leds vanligtvis via dag-

vattenledningar till närmaste vattendrag eller sjö.  

I och med att andelen hårdgjorda ytor har ökat minskar möjligheten till natur-

lig infiltration av dagvatten. Det för med sig att volymen dagvatten som måste 

omhändertas och ledas bort till närliggande vattendrag ökar.  

I dagvattnet hamnar också föroreningar som kommer från de ytor som vattnet 

passerar. För att skydda vattendragen mot föroreningar och minska risken för 

översvämningar behöver dagvattnet renas och fördröjas. Järfälla kommun har 

tagit fram riktlinjer för dagvattenhantering så att de åtgärder som görs anpas-

sas efter respektive vattendrag (Järfälla Kommun, 2016). Rent generellt ska 

dagvattnet renas och fördröjas så nära källan som möjligt. Vid anläggande av 

till exempel fallunderlag placeras de så att en lutning skapas för att leda bort 

vattnet mot närliggande gräsytor där dagvattnet kan infiltreras.  

De riktlinjer för dagvattenhantering som är relevanta för föreliggande utred-

ning är bland annat följande:  

• I första hand ska dagvattnet tas om hand lokalt genom infiltration.  

• Genomsläpplig mark ska främjas. 

• Rensning av rännstensbrunnar och sandfång ska ske minst en gång 

per år.  
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• Vid ändrade detaljplaner och nyexploatering får recipientens vatten-

status inte försämras och angivna riktvärden ska uppnås.  

Respektive förvaltning ansvarar för de dagvattenbrunnar som finns på de fas-

tigheter som ligger inom förvaltningens ansvarsområde (Kerstin Sköld, 2017-

11-07). Av de personer som har intervjuats i samband med undersökningen 

har ingen uppgett att det sker en rensning/tömning av de dagvattenbrunnar 

som förvaltningsavdelningen ansvarar för. Park och natur anger att förvalt-

ningen i framtiden kommer att tömma dagvattenbrunnar i anslutning till par-

ker vart tredje år (Dan Hellström, 2017-11-07). VA-avdelningen upplever 

dock inte att de har några problem med ansamling av granulat i vattenmagasi-

nen (Kerstin Sköld 2017-11-08). 

Det finns inga krav i kommunen på hur man tar hand om avrinningen från fall-

underlag. På lekplatser försöker man ha så få dagvattenbrunnar som möjligt 

då man föredrar att dagvattnet istället infiltreras ner i närliggande gräsytor. 

På lekplatser finns dränering ofta under sand och vid fallskydd (Kerstin Sköld 

2017-11-07). Fallunderlagen utförs också oftast så att de är vattengenom-

släppliga för att underlätta avrinningen. 

I kommunen finns planer på att anlägga så kallade ”regnträdgårdar” vilket är 

en genomsläpplig växtbädd som används för att fördröja, infiltrera och rena 

dagvatten från närliggande hårdgjorda ytor. Dessa planer ligger dock 2-3år 

fram i tiden (Kerstin Sköld, 2017-11-07).  

 

2.4.1 Lakning från konstgräsplaner och fallunderlag 

Studier visar att lakvatten från konstgräsplaner och fallskyddsunderlag kan 

innehålla förhöjda halter av zink och PAH (Kalbe et al., 2013). Beroende på 

dagvattensystem och förhållande till recipient kan föroreningarna i lakvattnet 

medföra en lokal miljöpåverkan (Wallberg et al. 2016). Studier har också visat 

att PAH lättare lakas ut från TPE än gummimaterial, vilket antas bero på att 

PAH binds in olika hårt i gummi respektive plast (Ruffino et al., 2013). 

Zink har visat sig ha en negativ påverkan på akvatiska organismer redan vid 

så låga koncentrationer som 10-25µg/L (Cheng et al, 2014). En markant för-

höjning av zinkhalten i ett vattendrag kan dessutom förväntas vara långvarig 

då zink inte bryts ner. Dag- och dräneringsvatten med förhöjda halter av zink 

kan därmed utgöra en potentiell risk för den akvatiska miljön. 

I dagsläget råder osäkerhet om innehållet av farliga ämnen i de olika typerna 

av gummigranulat. Dock pekar befintliga studier på att användningen av SBR-

granulat på konstgräsplaner inte medför en ökad risk för negativa hälsoeffek-

ter för människor (ECHA, 2017; Wallberg et al., 2016). Behovet av studier för 

att klarlägga miljörisker och hälsoeffekter är fortfarande stort då det råder 

osäkerhet om de studier som gjorts omfattar alla relevanta ämnen och möjliga 

hälsoeffekter (Naturvårdsverket, 2017). 



 

7 
 

 

3 Genomförande 
Inom ramen för uppdraget har spridningen av mikroplaster från en konstgräs-

plan och ett gjutet fallunderlag i gummi undersökts. Undersökningen har inne-

fattat platsbesök samt provtagning och analys av dagvatten. Även granulat 

från konstgräsplanen har provtagits och analyserats. 

Ansvariga personer från berörda förvaltningar och föreningsliv har intervju-

ats för att få ge sin bild av nuläget samt förslag på framtida åtgärder och för-

hållningssätt till framtida projekt. Intervjuerna har genomförts både via tele-

fon och genom personliga möten. Intervjuprotokollen har bifogats rapporten, 

se bilaga 2. En kartläggning av befintliga konstgräsplaner och gjutna fallun-

derlag i gummi har utförts och presenteras i avsnitt 4. 

 

4 Kartläggning av konstgräs-
planer och fallunderlag 

Kartläggningen av konstgräsplaner och fallunderlag har gjorts med hjälp av 

Järfällakartan1, en interaktiv karta över Järfälla kommun. Genom att välja lag-

ren ”Idrottsplaner” och ”Lekplatser” har det varit möjligt att få en överblick 

över antalet konstgräsplaner och lekplatser. Med hjälp av en extraherad Excel 

fil över antalet konstgräsplaner i kommunen och intervjuer med fritidschefen 

i Järfälla kommun har antalet konstgräsplaner i kommunen kunnat fastställas 

(Eva Jönsson Järnstad, 2014-11-02).  

Kartan ger ingen information om vilka lekplatser som har gjutna fallunderlag i 

gummi. Genom att jämföra kartmaterial från Bygg och miljöförvaltningen med 

Järfälla kartan och ortofoton över kommunen har antalet fallunderlag i anslut-

ning till lekplatser, förskolor och skolgårdar kunnat fastställas. Fallunderlagen 

har inte besökts på plats utan har endast identifierats utifrån tillgängliga orto-

foton. Konstgräs som anlagts på eventuella golfklubbar i kommunen har inte 

kartlagts. 

 

4.1 Konstgräsplaner 
Totalt finns det 13 konstgräsplaner i Järfälla kommun, se tabell 3.1. Den äldsta 

konstgräsplanen, Järfällavallen 1, anlades 2001(Eva Jönsson Järnstad, 2017-

11-18). Typ och fabrikat av granulat respektive konstgräs är angivet i tabellen 

för de planer där denna information har funnits tillgänglig.  

                                                      
1 https://jarfallakartan.jarfalla.se/spatialmap? 
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Tabell 4.1 Konstgräsplaner i Järfälla kommun. 

Namn 

Driftan-

svar Beläggning 

Anlades år 

Kommentar 

Järfällavallen A Fritid 

Konstgräs 

Spentab  

Desso soc-

cergrass 

Pro 

2001 om-

lagd 2011 

SBR 

Järfällavallen B Fritid 

Konstgräs 

Saltex Gre-

enie   

2005 

SBR 

Aspnässkolan Fastighet Konstgräs 

 Typ av granulat ej 

känt 

Nibbleparken Park 

Konstgräs, 

Infinity 33 

 Spontanidrott, 

kork som fyllnads-

material 

Källtorpsskolan Fastighet Konstgräs 

 Typ av granulat ej 

känt 

Bolindervallen Fritid 

Konstgräs 

Saltex Gre-

enie 

2007 

SBR 

Veddestavallen 2 Fritid 

Konstgräs 

Polytan  

Ligaturf 

260 PPE  

Ev 2006 

SBR 

Viksjövallen 2 Fritid 

Konstgräs 

Spentab 

Field turf 

2003, lades 

om 2016 

SBR 

Viksjövallen 3 Fritid 

Konstgräs 

Polytan  

Liga Turf 

2003, lades 

om 2012 

SBR 

Viksjövallen Fritid Grus 

 OBS! Angiven som 

konstgräsplan i 

karta, troligtvis en 

övervuxen tennis-

plan 
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Namn 

Driftan-

svar Beläggning 

Anlades år 

Kommentar 

Tallbohovs IP Fritid 

Konstgräs 

Greenfi-

elds slide 

2015 EPDM 

Markerat som 

grus i Järfälla kar-

tan, konstgräs en-

ligt ortofoto 

Strömvallen 1 Fritid 

Konstgräs 

Polytan  

Ligaturf    

2015- 2016 

EPDM 

Strömvallen 2 Fritid 

Konstgräs 

Spentab 

Soccer-

grass Pro   

2009 

SBR 

Björkebyskolan Fastighet Konstgräs 

 Typ av granulat ej 

känt 

 

Konstgräs har också anlagts i en rondell (Figur 4.1) i vid korsningen Unions-

vägen och Viksjöleden (Dan Hellström, 2017-11-07).  

  

Figur 4.1 Rondell med konstgräs, korsningen Unionsvägen-Viksjöleden.  
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4.2 Gjutna fallunderlag i gummi på lekplatser 
Totalt finns åtta lekplatser med gjutna fallundrelag i gummi i Bygg- och miljö-

förvaltningens regi, se tabell 3.2. 

 

Tabell 4.2 Lekplatser i Järfälla kommuns regi med gjutna fallunderlag i gummi.  

Namn Drift Beläggning Kommentar 

Björklidsparken Park Gjutet fallunderlag i gummi Temalekplats 

Kallällsparken Park Gjutet fallunderlag i gummi Temalekplats han-

dikappvänlig 

Nibbleparken Park Gjutet fallunderlag i gummi Lekpark med belyst 

bollplan 

Riddarparken Park Gjutet fallunderlag i gummi Lekpark med belyst 

bollplan 

Tallbohov Park Gjutet fallunderlag i gummi Temalekplats 

Flottiljen Park Gjutet fallunderlag i gummi Temalekplats 

Viksjö C Park Gjutet fallunderlag i gummi Lekplats handi-

kappvänlig 

Fastebolparken Park Gjutet fallunderlag i gummi Temalekplats 

 

4.3 Konstgräs och fallunderlag vid skolor och för-
skolor 

Fallunderlag och konstgräs har också identifierats vid förskolors och skolors 

lekytor. I nedanstående tabell listas de förskolor och skolor som kan antas ha 

fallunderlag eller konstgräs utifrån bedömning av ortofoto i Järfälla kartan.  

 

Tabell 4.3 Förskolor och skolor i Järfälla kommun som enligt ortofoto bedöms ha fallunderlag och/el-
ler konstgräs på tillhörande lekutrymmen. 

Namn Regi Beläggning Kommentar 

Teknikvägens 

förskola 

Kommunal Gjutet fallunderlag i 

gummi 

Bedömning enligt 

ortofoto 

Svetsarvägens 

förskola 

Kommunal Gjutet fallunderlag i 

gummi 

Bedömning enligt 

ortofoto 

Förskolan Piaz-

zan 

Enskild Ev gjutet fallunderlag i 

gummi 

Bedömning enligt 

ortofoto 

Vittra i Jakobs-

berg förskola 

och skola 

Enskild Gjutet fallunderlag i 

gummi 

Bedömning enligt 

ortofoto 
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Namn Regi Beläggning Kommentar 

Allmogens för-

skola 

Kommunal Ev gjutet fallunderlag i 

gummi 

Bedömning enligt 

ortofoto 

Karlslund för-

skola 

Kommunal Gjutet fallunderlag i 

gummi och konstgräs 

Bedömning enligt 

ortofoto 

Herresta för- och 

grundskola 

Kommunal Gjutet fallunderlag i 

gummi och konstgräs 

Bedömning enligt 

ortofoto 

Nybergs förskola 

Nybergskolan 

Kommunal Gjutet fallunderlag i 

gummi och konstgräs 

Bedömning enligt 

ortofoto 

I Ur och Skur 

Skogsbacken 

Enskild Gjutet fallunderlag i 

gummi eller konstgräs 

Bedömning enligt 

ortofoto 

Fastebol förskola Kommunal Gjutet fallunderlag i 

gummi 

Bedömning enligt 

ortofoto 

Plommonets för-

skola 

Enskild Gjutet fallunderlag i 

gummi eller konstgräs 

Bedömning enligt 

ortofoto 

Förskolan orm-

backa 

Enskild Gjutet fallunderlag i 

gummi  

Bedömning enligt 

ortofoto 

Skälby förskola Kommunal Gjutet fallunderlag i 

gummi eller konstgräs 

Bedömning enligt 

ortofoto 

Källtorpsskolan Kommunal Gjutet fallunderlag i 

gummi  

Bedömning enligt 

ortofoto 

Högbyskolan Kommunal Gjutet fallunderlag i 

gummi  

Bedömning enligt 

ortofoto 

Kolarängsskolan Kommunal Gjutet fallunderlag i 

gummi eller konstgräs 

Bedömning enligt 

ortofoto 

Ulvsättraskolan Kommunal Gjutet fallunderlag i 

gummi och konstgräs-

plan 

Bedömning enligt 

ortofoto 

Berghemsskolan Kommunal Gjutet fallunderlag i 

gummi  

Bedömning enligt 

ortofoto 

Vattmyraskolan Kommunal Gjutet fallunderlag i 

gummi  

Bedömning enligt 

ortofoto 

Internationella 

Engelska skolan 

Enskild Gjutet fallunderlag i 

gummi eller konstgräs 

på plan för spontanid-

rott 

Bedömning enligt 

ortofoto 

Aspnässkolan Kommunal Gjutet fallunderlag i 

gummi 

Bedömning enligt 

ortofoto 
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Namn Regi Beläggning Kommentar 

Högbyskolan Kommunal Gjutet fallunderlag i 

gummi och konstgräs 

Bedömning enligt 

ortofoto 

Viksjöskolan Kommunal Ev gjutet fallunderlag i 

gummi 

Bedömning enligt 

ortofoto 

Björkebyskolan Kommunal Gjutet fallunderlag i 

gummi 

Bedömning enligt 

ortofoto 

Tallbohovssko-

lan Kommunal 

Plan för spontanidrott 

Konstgräs eller gjutet 

fallundrelag i gummi 

Bedömning enligt 

ortofoto 

 

4.4 Planerade konstgräsplaner och fallunderlag i 
gummi 

Under 2018 planerar kommunen att anlägga två nya konstgräsplaner och byta 

ut befintligt konstgräs på Järfällavallen 1 mot en ny konstgräsmatta. De två 

nya konstgräsplanerna kommer att ersätta grusplanerna vid Kolarängsskolan 

och Sandvik (Eva Jönsson Järnstad, 2017).  

På längre sikt planerar kommunen att anlägga en konstgräsplan i Barkarby-

staden. 

Ytterligare anläggning av fallunderlag i gummi planeras på flera platser i kom-

munen dock är det inte klart hur många och var fallunderlagen kommer att 

anläggas (Dan Hellström, 2017-11-07) 
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5 Platsbesök och provtagning 
Platsbesök och provtagning utfördes 2017-11-08.  

5.1 Viksjövallen 
Provtagningen skedde i en dagvattenbrunn i anslutning till Viksjövallen 2 som 

är en fullstor 11-mannaplan med konstgräs och Viksjövallen 3 som är en 7-

mannaplan med konstgräs. På båda planerna används sand och SBR-gummi 

som fyllnadsmedel. Viksjövallen 2 är dränerad med dräneringsrör under pla-

nen.  

I anslutning till de två konstgräsplanerna observerades ett flertal dagvatten-

brunnar, se Figur 5.1 samt bilaga 1 för fullständig ritning över dagvattenled-

ningar. 

Vid den brunn som provtogs (1) låg det synligt granulat (svarta korn och fla-

gor) vid, på och under brunnslocket och granulat följde även med i vattenpro-

vet vid provtagning, se Figur 5.2. Brunnen fick delvis grävas fram och enstaka 

granulat kan ha hamnat i brunnen till följd av detta. Vid vattenprovtagningen 

följde flera svarta granulatkorn med i provbägaren. En del granulat fastnade 

dock vid glasbägarens sida och följde inte med vattenprovet i provflaskorna. 

Figur 5.1 Karta över Viksjövallen 2 och 3. Numreringen hänvisar provtagningsplats och till nämnda 
platser i texten. (Källa: Järfälla Kommun) 
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Vattnet hade ingen lukt och var klart, dock fanns både löv och gräs nedfallet i 

brunnen, vilket även hamnade i proverna. 

Avrinning till brunnen sker troligtvis både från planen och från det bakomlig-

gande området, närmast ligger en slänt och därefter en parkeringsplats. 

En dagvattenbrunn observerades längs med den stora planen (2), se Figur 5.3. 

Denna var nästintill helt täckt av växtlighet, men hade ett tydligt porlande ljud 

av flödande vatten. Försök gjordes att gräva fram brunnen, men avbröts då det 

skulle innebära att en betydande del organiskt material och granulat från 

Figur 5.2 Dagvattenbrunn (1) från vilken dagvatten provtagits, med och utan lock. SBR granulat från 
konstgräsplanen observerades runt, på och under brunnslocket. 

Figur 5.3 Övervuxen dagvattenbrunn (2) vid Viksjövallen 2. 
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brunnens kanter skulle falla ner i brunnen och riskera att påverka vattenprov-

tagningen. En tredje brunn (3) markerad enligt kartan på samma sida av pla-

nen kunde inte lokaliseras.  

Ytterligare en dagvattenbrunn observerades i diket mellan de två konstgräs-

planerna (4), Figur 5.4. Denna var helt begravd av och fylld med granulat, men 

grävdes vid tillfället fram. 

Två dagvattenbrunnar (5 och 6) observerades på vägbanan (Andebodavägen) 

längs med stora planen. Vid dessa brunnar observerades inget granulat.  

En dagvattenbrunn (7) observerades i vägrenen mellan hörnet av stora pla-

nen och Andebodavägen, denna var framgrävd/blottlagd. Enligt uppgift från 

Anneli Gigg, IFK Viksjö, anlägger kommunen på denna plats en cykel- och 

gångväg vilket troligtvis var orsaken till att brunnen var blottlagd.  

Figur 5.4 Dagvattenbrunn (4) övertäckt med granulat. Fotona visar före och efter att brunnen hade 
grävts fram.  
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Ytterligare en dagvattenbrunn (8) observerades på den privata parkeringen i 

anslutning till IFK Viksjös egen parkering på Andebodavägen 70. Vid brunnen 

på parkeringen fanns det tydlig spridning av granulat, liksom vid samtliga tre 

observerade brunnar (1, 2 och 4) inom idrottsplatsens område. 

Granulat fanns i stora mängder runt planerna. Granulat observerades längs 

trolig väg för ytavrinning från planen (blå streckad pil från lilla planen i rikt-

ning mot diket och dagvattenbrunn 4), vid snöupplagringsplatser runt om pla-

nen, vid triangelborstarna på respektive plan (svart triangel) (Figur 5.6) samt 

Figur 5.5 Dagvattenbrunn (8) på parkeringen i anslutning till Viksjövallen 2 och 3. SBR granulat observe-
rades på asfalten och vid dagvattenbrunnen. 

Figur 5.6 Högar av granulat observerades bland annat vid trolig väg för ytavrinning i området mellan pla-
nerna och vid uppställningsplats för triangelborstar. 
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i slänten där fordon för borstning och snöröjning normalt kör (heldragen 

svart pil), se Figur 5.1. 

Tränare Christian Stenhoff uppgav att granulatet på den stora planen i högre 

grad fastnar på kläder och skor och att detta granulat har en form av ”flagor”, 

medan granulat från lilla planen har en mer kornig form och verkar ha en egen 

”tyngd” i högre utsträckning. På planerna anlades 2003 s.k. splitgräs som är 

tänkt att dela sig i mindre bitar för att bättre efterlikna vanligt gräs. Enligt An-

neli Gigg slutade dock splitgräset aldrig att dela sig och det blev mindre och 

färre strån kvar på planen. Vid nyanläggningen anlades annat gräs som av an-

vändarna uppfattas som mycket bättre. Rester av både splitgräs och nytt 

konstgräs kunde observeras bland granulatet i planens kanter.  

 

5.2 Fastebolparken 
Fastebolparken är en temalekplats i Viksjö centrum. På lekplatsen finns fyra 

blåa och ett grönt fallunderlag i gummi, se Figur 5.7. Ritning över lekplatsen 

och provtagningsområdet finns i bilaga 1, se Figur 5.8 för utsnitt över provtag-

ningsområdet.  

Figur 5.7 Ritning över Fastebolparkens temalekplats. På lekplatsen finns fyra stycken blåa fallun-
derlag i gummi och ett grönt fallunderlag i gummi. 

Figur 5.8 Utsnitt från ritning över dagvattenledningar i anslutning till Fastebolparkens lek-
plats. Numreringen hänvisar provtagningsplats och till nämnda platser i texten. (Källa: Jär-
fälla Kommun) 
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Spridning av blått granulat observerades över hela   lekplatsen. Blått granulat 

observerades i gruset mellan fallskydden, medan grönt granulat till största de-

len observerades i grus runt det gröna fallskyddet. Blått granulat kunde även 

observeras över hela den angränsande grusfotbollsplanen (6) (Figur 5.9), 

ända till bortre målet i öst. Inget granulat observerades vid utomhusgymmet 

(fallunderlag av bark) bortanför grusplanen.  

På ett av fallskydden var det blåa ytskiktet tydligt skadat, ca 1dm2, och det un-

derliggande lösa, svarta granulatet hade kommit fram, Figur 5.10 

Figur 5.9 Blått granulat från lekplatsens fallunderlag observerades i gruset på den närliggande fotbolls-
planen.  

Figur 5.10 Fallskydd med tydlig skada i övre lagret. 
Det undre lagret med svart granulat är synligt. 
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Vid dagvattenbrunnen där provet togs (1) (Figur 5.11) fanns det tydligt med 

blått granulat i gräset runt omkring. Vattnet hade en tydlig lukt, troligtvis av 

humusämnen, och var gulfärgat och grumligt.  

I anslutning till lekparken observerades ytterligare två dagvattenbrunnar (2 

och 3) längs gångvägen väster om lekplatsen. Två dagvattenbrunnar marke-

rade på kartan kunde inte lokaliseras i fält, varav en enligt kartan skulle vara 

belägen mitt i lekplatsen (4) och en i gräset utanför (5), norr om lekplatsen. 

  

Figur 5.11 Dagvattenbrunn för provtagning (1). Blått granulat observerades på flera ställen i närheten 
av dagvattenbrunnen. 
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5.3 Metod  

5.3.1 Provtagning dagvatten 

Vattenprover upphämtades med vattenprovtagare av teleskopskaft av glasfi-

ber (modell MAKAB) och ett glaskärl om 1000ml, fastmonterat i metall-

klämma på skaftet. Glaskärlet var innan provtagning ursköljt med kranvatten 

och lufttorkat. Innan provtagning sköljdes kärlet med 1000 ml vatten från re-

spektive brunn, vilket hälldes ut ca 2m från brunnen. Provtagning gjordes ca 5 

cm under vattenytan i respektive brunn. Ingen omrörning av vatten gjordes 

innan provtagning. Vattenprover för analys togs i tre replikat, i ordningen PAH 

(250 ml per prov, mörk glasflaska), mikroplaster (250 ml per prov, mörk glas-

flaska, ftalater (1000 ml per prov, mörk glasflaska) och metaller (60 ml per 

prov, vit plastflaska).  

Samtliga flaskor för förvaring av vattenprover tillhandahölls av analysföreta-

get ALS Scandinavia AB samt förvarades och transporterades i två kylväskor 

med två kylklampar vardera. Proverna lämnades direkt till ALS Scandinavia 

AB i Danderyd, 2017-11-08 kl 13.40. 

 

5.3.2 Provtagning granulat 

Prov skopades upp med handskklädd hand in i glaskärl, direkt från konstgräs-

planen Viksjövallen 2. Enstaka lösa konstgrässtrån följde med. Glaskärlet var 

innan provtagning ursköljt med kranvatten och lufttorkat.  

Granulatprovet förvarades mörkt i rumstemperatur till 2017-11-16 då det 

skickades till ALS Scandinavia för analys av ftalater och PAH-innehåll då prov-

mängden inte räckte till analys av metaller. Ytterligare ett granulatprov från 

samma plan togs den 2017-11-23 enligt ovanstående metod och skickades till 

ALS Scandinavia för analys 2017-11-23. Granulatprov nr 2 analyserades med 

avseende på metaller. 

 

  

https://www.alsglobal.se/kundtjaenst#stockholm
https://www.alsglobal.se/kundtjaenst#stockholm
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7 Analysresultat  
 

7.1 Dagvatten 
Dagvattenprover från brunnar i anslutning till konstgräsplaner analyserades 

med avseende på följande kemiska parametrar: metaller, PAH och ftalater. Fö-

rekomst av mikroplaster kvantifierades i dagvatten från respektive provlokal.  

 

7.1.1 Metaller 

Vatten från dagvattenbrunn i anslutning till konstgräsplan och lekplats med 

fallskydd av gummi analyserades med avseende på elva metaller (bilaga 3). 

Vid lekplatsen understiger samtliga uppmätta värden gränsvärden för dagvat-

ten i Järfälla kommun, Bällstaåns avrinningsområde, Miljöförvaltningen Göte-

borgs stad samt Stockholms Läns Landsting, Tabell 7.1. 

 

Tabell 7.1 Analysresultat för metallinnehåll i dagvatten från lekplats i Fastebolparken. 

Fallskydd Gränsvärden 

Parameter 

Resultat μg/l 

Järfälla 

Kommun1 

Stockholms 

län2 

Göteborgs 

stad3 

Replikat 

a b c 

Arsenik (As) 1,61 2,08 2,07   15 μg/l 

Barium (Ba) 106 91,6 107    

Kadmium 

(Cd) <0,05 <0,05 <0,05 0,3 μg/l   

Kobolt (Co) 1,32 1,2 1,3    

Krom (Cr) <0,9 <0,9 09 8 μg/l 10-15 μg/l 15 μg/l 

Koppar (Cu) <1 1,25 1,2 9 μg/l 30 μg/l 10 μg/l  

Molybden 

(Mo) <,5 <,5 <,5    

Nickel (Ni) 2,19 1,31 1,61 6 μg/l 15-30 μg/l - 40 μg/l 

Bly (Pb) <0,5 <0,5 <0,5 3 μg/l 8-10 μg/l - 14 μg/l 

Vanadin (V) 0,773 0,641 0,854       

Zink (Zn) 5,82 5,11 5,02 15 μg/l 75-90 μg/l 30 μg/l - 

1 Järfälla kommun (2016) Riktlinjer för dagvattenhantering, Bällstaåns avrinningsområde 
2 Stockholms läns landsting (2009) Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp 
3 Göteborgs stad (2013) Miljöförvaltningens riktlinjer och riktvärden för utsläpp av förorenat vatten till recipient 
och dagvatten 
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Vid konstgräsplanen överstiger samtliga uppmätta värden för zink i dagvatt-

net (28,6, 34,8 samt 48,8 μg/l) riktvärdena för dagvatten i Järfälla kommun 

(15 μg/l), Tabell 7.2. Två uppmätta värden för zink i dagvattnet (34,8 samt 

48,8 μg/l) överstiger riktvärdet enligt Göteborgs stad Miljöförvaltning (30 

μg/l), men understiger Stockholms Läns Landstings riktvärde (75-90μg/l). 

 

Tabell 7.2 Analysresultat för metallinnehåll i dagvatten från konstgräsplan IFK Viksjövallen. 

Konstgräsplan Viksjövallen Gränsvärden 

Parameter 

Resultat μg /l 

Järfälla 

Kommun1 

Stockholms 

län2 

Göteborgs 

stad3 

Replikat 

a b c 

Arsenik (As) <,5 0,511 0,621   15 μg/l 

Barium (Ba) 21,8 19,4 19,3    

Kadmium 

(Cd) <,05 <0,05 <0,05 0,3 μg/l   

Kobolt (Co) 0,274 0,324 0,367    

Krom (Cr) <,9 <,9 <,9 8 μg/l 10-15 μg/l 15 μg/l 

Koppar (Cu) 2,22 2,33 2,32 9 μg/l 30 μg/l 10 μg/l  

Molybden 

(Mo) 0,6 0,548 0,585    

Nickel (Ni) 0,969 0,932 0,955 6 μg/l 15-30 μg/l - 40 μg/l 

Bly (Pb) <,5 <,5 <,5 3 μg/l 8-10 μg/l - 14 μg/l 

Vanadin (V) 0,703 0,686 0,556       

Zink (Zn) 34,8 28,6 48,8 15 μg/l 75-90 μg/l 30 μg/l - 

1 Järfälla kommun (2016) Riktlinjer för dagvattenhantering, Bällstaåns avrinningsområde 
2 Stockholms läns landsting (2009) Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp 
3 Göteborgs stad (2013) Miljöförvaltningens riktlinjer och riktvärden för utsläpp av förorenat vatten till recipient 
och dagvatten 

7.1.2 PAH 

Vatten från dagvattenbrunnar i anslutning till konstgräsplanen och lekplatsen 

med fallskydd av gummi analyserades med avseende på sexton PAHer (bilaga 

3). Vid lekplatsen understeg samtliga uppmätta värden för bens(a)pyren 

gränsvärdet för dagvatten i Järfälla kommun, Bällstaåns avrinningsområde, 

Miljöförvaltningen Göteborgs stad samt Stockholms Läns Landsting, se Tabell 

7.3. Bens(a)pyren får i det här fallet representera alla PAHer.  

Vid konstgräsplanen Viksjövallen understiger samtliga uppmätta värden för 

bens(a)pyren gränsvärdet för dagvatten i Järfälla kommun, Bällstaåns avrin-

ningsområde, Miljöförvaltningen Göteborgs stad samt Stockholms Läns Lands-

ting, se Tabell 7.4. 
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Tabell 7.3 Analysresultat för PAH i dagvatten från fallskydd på lekplats i Fastebolparken. 

Fallskydd Fastebolparken Gränsvärden 

Parameter 

Resultat μg/l 

Järfälla 

Kommun1 

Stock-

holms län2 

Göte-

borgs 

stad3 

Replikat 

a b c 

naftalen 0,05 <0,030 <0,030    

acenaftylen <0,010 <0,010 <0,010    

acenaften <0,010 <0,010 <0,010    

fluoren <0,010 <0,010 <0,010    

fenantren <0,020 <0,020 <0,020    

antracen <0,010 <0,010 <0,010    

fluoranten <0,010 <0,010 <0,010    

pyren <0,010 <0,010 <0,010    

bens(a)antracen <0,010 <0,010 <0,010    

krysen <0,010 <0,010 <0,010    

bens(b)fluoranten <0,010 <0,010 <0,010    

bens(k)fluoranten <0,010 <0,010 <0,010    

bens(a)pyren <0,010 <0,010 <0,010 0,05 μg/l 0,05 μg/l 0,05 μg/l 

Dibenso (ah)antra-

cen <0,010 <0,010 <0,010    

benso(ghi)perylen <0,010 <0,010 <0,010    

indeno(123cd)py-

ren <0,010 <0,010 <0,010    

PAH, summa 16 0,05 <0,095 <0,095    

PAH, summa can-

cerogena 4 <0,035 <0,035 <0,035    

PAH, summa övriga 0,05 <0,060 <0,060    

PAH, summa L5 0,05 <0,030 <0,030    

PAH, summa M6 <0,030 <0,030 <0,030    

PAH, summa H7 <0,040 <0,040 <0,040    

1 Järfälla kommun (2016) Riktlinjer för dagvattenhantering, Bällstaåns avrinningsområde 
2 Stockholms läns landsting (2009) Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp 
3 Göteborgs stad (2013) Miljöförvaltningens riktlinjer och riktvärden för utsläpp av förorenat vatten till recipient 
och dagvatten 
4 PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, 
dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. 
5 Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen. 
6 Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren 
7 Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, in-
deno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen) 
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Tabell 7.4 Analysresultat för PAH i dagvatten från konstgräsplan IFK Viksjövallen. 

Konstgräsplan Viksjövallen Gränsvärden 

Parameter 

Resultat μg/l 

Järfälla 

Kommun1 

Stock-

holms län2 

Göte-

borgs 

stad3 

Replikat 

a b c 

naftalen 0,045 <0.030 <0.030    

acenaftylen <0.010 <0.010 <0.010    

acenaften <0.010 <0.010 <0.010    

fluoren <0.010 <0.010 <0.010    

fenantren <0.020 <0.020 <0.020    

antracen <0.010 <0.010 <0.010    

fluoranten <0.010 <0.010 <0.010    

pyren <0.010 <0.010 <0.010    

bens(a)antracen <0.010 <0.010 <0.010    

krysen <0.010 <0.010 <0.010    

bens(b)fluoranten <0.010 <0.010 <0.010    

bens(k)fluoranten <0.010 <0.010 <0.010    

bens(a)pyren <0.010 <0.010 <0.010 0,05 μg/l 0,05 μg/l 0,05 μg/l 

Dibenso (ah)antra-

cen 

<0.010 <0.010 <0.010 

   

benso(ghi)perylen <0.010 <0.010 <0.010    

indeno(123cd)py-

ren 

<0.010 <0.010 <0.010 

   

PAH, summa 16 0,045 <0.095 <0.095    

PAH, summa can-

cerogena 4 

<0.035 <0.035 <0.035 

   

PAH, summa övriga 0,045 <0.060 <0.060    

PAH, summa L5 0,045 <0.030 <0.030    

PAH, summa M6 <0.030 <0.030 <0.030    

PAH, summa H7 <0.040 <0.040 <0.040    

1 Järfälla kommun (2016) Riktlinjer för dagvattenhantering, Bällstaåns avrinningsområde 
2 Stockholms läns landsting (2009) Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp 
3 Göteborgs stad (2013) Miljöförvaltningens riktlinjer och riktvärden för utsläpp av förorenat vatten till recipient 
och dagvatten 
4 PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, 
dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. 
5 Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen. 
6 Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren 
7 Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, in-
deno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen) 
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7.1.3 Ftalater 

Vatten från dagvattenbrunnar i anslutning till konstgräsplanen och lekplatsen 

med fallskydd av gummi analyserades med avseende på tio ftalater (bilaga 3). 

Vid lekplatsen understeg samtliga uppmätta värden för DEHP det EU-gemen-

samma gränsvärdet i ytvatten. För övriga ftalater finns för närvarande inga 

gränsvärden.  

 

Tabell 7.5 Analysresultat för ftalatinnehåll i dagvatten från fallunderlag Fastebolparken. 

Fallunderlag Fastebolparken Gränsvärden 

Parameter 

Resultat μg/l 

EU-gemensamt gränsvärde i ytvatten Replikat 

a b c  

dimetylftalat <0.60 <0.60 <0.60  

dietylftalat <0.60 <0.60 <0.60  

di-n-propylftalat <0.60 <0.60 <0.60  

di-n-butylftalat <0.60 <0.60 <0.60  

di-iso-butylftalat <0.60 <0.60 <0.60  

di-pentylftalat <0.60 <0.60 <0.60  

di-n-oktylftalat 

(DNOP) <0.60 <0.60 <0.60  

di-(2-etylhexyl)fta-

lat (DEHP) <1.3 <1.3 <1.3 1,3 μg/l 

butylbensylftalat <0.60 <0.60 <0.60  

di-cyklohexylftalat <0.60 <0.60 <0.60  
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Vid konstgräsplanen Viksjövallen understeg samtliga uppmätta värden för 

DEHP det EU-gemensamma gränsvärdet för ytvatten. 

 

Tabell 7.6 Analysresultat för ftalatinnehåll i dagvatten från konstgräsplan IFK Viksjövallen. 

Konstgräsplan Viksjövallen Gränsvärden 

Parameter 

Resultat μg/l 

EU-gemensamt gränsvärde i ytvatten Replikat 

a b c  

dimetylftalat <0.60 <0.60 <0.60  

dietylftalat <0.60 <0.60 <0.60  

di-n-propylftalat <0.60 <0.60 <0.60  

di-n-butylftalat <0.60 <0.60 <0.60  

di-iso-butylftalat <0.60 <0.60 <0.60  

di-pentylftalat <0.60 <0.60 <0.60  

di-n-oktylftalat 

(DNOP) <0.60 <0.60 <0.60  

di-(2-etylhexyl)fta-

lat (DEHP) <1.3 <1.3 <1.3 1,3 μg/l 

butylbensylftalat <0.60 <0.60 <0.60  

di-cyklohexylftalat <0.60 <0.60 <0.60  

 
 

7.1.4 Mikroplaster 

Vatten från dagvattenbrunnar i anslutning till konstgräsplanen och lekplatsen 

med fallskydd av gummi analyserades med avseende på innehåll av mikro-

plaster (bilaga 3). Analysen är kvalitativ och används för att identifiera vilka 

partikeltyper som förekommer i provet. Vid lekplatsen innehöll två av replika-

ten 5% kiselhaltiga partiklar som troligtvis utgörs av till exempel plast, färg 

och gummi, Tabell 7.7.   
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Tabell 7.7 Analysresultat innehåll av mikroplaster i dagvatten från fallunderlag Fastebolparken. 

Fallunderlag Fastebolparken 

Parameter Mikroplaster 

Resultat % 

Replikat 

a b c 

Kolrika partiklar/ Organiska 

partiklar (t.ex. plast) <5  <5  

Kiselhaltiga partiklar (t.ex. 

plast, färg, gummi) 5 5 <5 

Klorrika partiklar (t.ex. plast) <5  <5  

Aluminiumhaltiga partiklar 

(t.ex. plast) <5   

 

Vid konstgräsplanen uppmättes mikroplaster i form av kiselhaltiga partiklar i 

två av replikaten till mindre än 5% samt aluminiumhaltiga partiklar i ett av re-

plikaten till mindre än 5% av totala antalet partiklar i provet, se Tabell 7.8. I 

ett av proven kunde inga mikroplaster påvisas. I samtliga replikat med dagvat-

ten från konstgräsplanen återfanns strån av konstgräs. Analysen visar att 

stråna har en organisk sammansättning med spår av Si, Al och Fe. 

 

Tabell 7.8 Analysresultat innehåll av mikroplaster i dagvatten från konstgräsplan IFK Viksjö. 

Konstgräsplan Viksjövallen 

Parameter Mikroplaster 

Resultat % 

Replikat 

a b c 

Kolrika partiklar/ Organiska 

partiklar (t.ex. plast)  Ej påvisat  

Kiselhaltiga partiklar (t.ex. 

plast, färg, gummi) <5  <5 

Klorrika partiklar (t.ex. plast)    

Aluminiumhaltiga partiklar 

(t.ex. plast) <5   
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7.2 Granulat 
Granulat från konstgräsplanen Viksjövallen 2 analyserades med avseende på 

metaller, PAH och ftalater. 

 

7.2.1 Metaller 

Granulat från konstgräsplanen Viksjövallen 2 analyserades med avseende på 

elva metaller (bilaga 3).  

Analysresultaten har jämförts med Naturvårdsverkets generella riktvärden 

för förorenad mark (Naturvårdsverket, 2009). Halterna för samtliga analyse-

rade metaller förutom zink understeg riktvärdet för känslig markanvändning. 

Det uppmätta värdet för zink (9180 mg/kg) översteg både riktvärdet för käns-

lig markanvändning, 250 mg/kg, och riktvärdet för mindre känslig markan-

vändning, 500 mg/kg.  

 

Tabell 7.9 Analysresultat för metallinnehåll i granulat från konstgräsplan IFK Viksjövallen 2. 

Granulat Viksjövallen 2 Riktvärden 

Parameter Resultat mg/kg 

Känslig markan-

vändning, KMa 

mg/kg TSb 

Mindre känslig mar-

kanvändning, MKMa 

mg/kg TSb 

Arsenik (As) 0,535 10 25 

Barium (Ba) 6,65 200 300 

Kadmium 

(Cd) 0,275 0,5 

15 

Kobolt (Co) 0,516 15 35 

Krom (Cr) 4,79 80 150 

Koppar (Cu) 0,988 80 200 

Molybden 

(Mo) <0.1 40 

100 

Nickel (Ni) 4,38 40 120 

Bly (Pb) 3,89 50 400 

Vanadin (V) 3,21 100 200 

Zink (Zn) 9180 250 500 

a Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark 2009.  
b TS=torrsubstans. Torrsubstans är den mängd torrt material som återstår efter fullständig torkning av materi-
alet. 

  



 

29 
 

 

7.2.2 PAH 

Granulat från konstgräsplanen Viksjövallen 2 analyserades med avseende på 

sexton PAHer (bilaga 3).  

Analysresultaten har jämförts med Naturvårdsverkets generella riktvärden 

för förorenad mark för PAH-L (Polycykliska kolväten med låg molekylvikt), 

PAH-M (Polycykliska kolväten med medelhög molekylvikt) och PAH-H (Poly-

cykliska kolväten med hög molekylvikt) (Naturvårdsverket, 2009). De tre 

grupperna skiljer sig åt avseende fysikaliska och kemiska egenskaper, men 

även toxikologiskt och ekotoxikologiskt. Båda grupperna PAH-H och PAH-M 

innehåller cancerogena PAHer. 

Det uppmätta värdet för PAH-L (0,13mg/kg) understeg både riktvärdet för 

känslig markanvändning, 3 mg/kg, och mindre känslig markanvändning, 15 

mg/kg, se Tabell 7.10. Det uppmätta värdet för PAH-M (19 mg/kg) översteg 

riktvärdet för känslig markanvändning, 3 mg/kg, och låg strax under riktvär-

det för mindre känslig markanvändning, 20 mg/kg. Det uppmätta värdet för 

PAH-H (1,5 mg/kg) översteg riktvärdet för känslig markanvändning, 1 mg/kg, 

men understeg riktvärdet för mindre känslig markanvändning, 10 mg/kg.  
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Tabell 7.10 Analysresultat för PAH i granulat från konstgräsplan IFK Viksjövallen. 

Konstgräsplan Viksjövallen Riktvärden 

Parameter Resultat mg/kg 

Känslig markan-

vändning, KMa 

mg/kg TS 

Mindre känslig markan-

vändning, MKM b 

mg/kg TS 

naftalen 0,13   

acenaftylen <100   

acenaften <100   

fluoren <100   

fenantren 0,87   

antracen <100   

fluoranten 3,6   

pyren 15   

bens(a)antracen 0,36   

krysen 0,37   

bens(b)fluoranten 0,2   

bens(k)fluoranten 0,13   

bens(a)pyren 0,39   

Dibenso (ah)antra-

cen 

<0.30 

  

benso(ghi)perylen <0.40   

indeno(123cd)py-

ren 

<0.50 

  

PAH, summa 16 21   

PAH, summa cance-

rogena b 

1,5 

  

PAH, summa övriga 20   

PAH, summa Lc 0,13 3 15 

PAH, summa Md 19 3 20 

PAH, summa He 1,5 1 10 

a) Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark 2009. TS=torrsubstans 
b) PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, 
dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. 
c) Summa PAH L, Polycykliska aromatiska kolväten med låg molekylvik :naftalen, acenaften och acenaftylen. 
d) Summa PAH M, Polycykliska aromatiska kolväten med medelhög molekylvikt: fluoren, fenantren, antracen, 
fluoranten och pyren 
e) Summa PAH H, Polycykliska aromatiska kolväten med hög molekylvikt: benso(a)antracen, krysen, 
benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och 
benso(g,h,i)perylen) 
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7.2.3 Ftalater 

Granulat från konstgräsplanen Viksjövallen 2 analyserades med avseende på 

tolv ftalater (bilaga 3).  

Enligt leksaksdirektivet får ftalater inte förekomma i högre koncentrationer 

än 0,1 viktprocent av det mjukgjorda materialet i leksaker och barnavårdsar-

tiklar (REACH, 2006). Samtliga uppmätta värden för ftalater i granulat under-

stiger 0,1 viktprocent. 

 

Tabell 7.11 Analysresultat för ftalatinnehåll i granulat från konstgräsplan IFK Viksjövallen. 

Konstgräsplan Viksjövallen Gränsvärden 

Parameter Resultat viktprocent 

Leksaksdirektivet a 

viktprocent 

dimetylftalat <0,10  

dietylftalat <0,10  

di-n-propylftalat <0,10  

di-iso-butylftalat 

(DIBP) 

<0,10  

di-n-butylftalat 

(DBP) 

<0,10 0,1 

di-pentylftalat 

(DPP) 

<0,10  

butylbensylftalat 

(BBP) 

<0,10 0,1 

di-(2-etylhexyl)fta-

lat (DEHP) 

<0,10 0,1 

di-cyklohexylftalat <0,10  

di-n-oktylftalat 

(DNOP) 

<0,10 0,1 

di-iso-decylftalat 

(DIDP) 

<0,10 0,1 

di-iso-nonylftalat 

(DINP) 

<0,10 0,1 

a Leksaksdirektivet, REACH Bilaga XVII post 51-53. 
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8 Förslag på alternativ och 
åtgärder 

Det är svårt att helt undvika att anlägga konstgräsplaner då fördelarna med 

konstgräsplanerna ur användarperspektiv är stora. Konstgräs bör dock inte 

anläggas på ställen där det inte finns något behov, som tillexempel i rondeller. 

Även fallunderlag i gummi kan ge fördelar då de möjliggör för en förbättrad 

tillgänglighet för alla. Istället för att helt undvika konstgräsplaner och fallun-

derlag i gummi bör fokus ligga på att: 

• Finna substitut till gummigranulat som fyllnadsmaterial eller att pla-

ner utformas helt utan fyllnadsmaterial.  

• Minska svinnet och spridningen av gummigranulat från planerna och 

fallunderlag. 

• Undvika att gummigranulat hamnar i miljön.  

 

8.1 Substitut till granulat och fotbollsplaner utan 
fyllnadsmaterial 

I dagsläget finns alternativa fyllnadsmedel på marknaden, men samtliga alter-

nativ är dyrare än SBR-granulat (Magnusson et al, 2016 reviderad 2017). Kork 

som används på en av planerna för spontanidrott i Järfälla kommun har avfär-

dats som fyllnadsmedel av informanter inom kommunen då det finns erfaren-

het från Stockholms stad att korkgranulatet är statiskt och lätt flyger upp i 

ögonen på spelarna (Mitt i hela Stockholm, 2017)(Eva Jönsson Järnstad, 2017-

11-02). Dock finns erfarenheter från ett pilotprojekt i Stenungssund där 

naturmaterialen kork och kokos använts som granulat och där både miljö-

myndigheter och spelare hittills är positiva (svt nyheter, 2017). Om kork och 

kokosgranulat visar sig jämförbara med befintligt granulat när det gäller 

funktion är det ett betydligt bättre alternativ ur miljösynpunkt.  

Ett alternativ till konstgräsplaner som inte kräver något fyllnadsmedel är hy-

bridgräs. Hybridgräs är i själva verket en gräsplan som är förstärkt med konst-

gräs. Hybridgräset består av mattor med konstgräs, med naturgräs som växer 

runt eller bredvid konstgräsfibrerna. Hybridgräset är mer tåligt än en tradit-

ionell gräsplan och kan användas under en längre period men är inte fullt så 

slitstark som en konstgräsplan.  
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8.2 Åtgärder för att minska spridning av granulat 
från konstgräsplaner 

Det finns flera förslag på åtgärder för att minska spridningen av gummigranu-

lat från konstgräsplaner. Nedan presenteras några av de förslag som har tagits 

fram av Svenska Fotbollsförbundet (SvFF) (Svenska Fotbollförbundet, 2017) 

samt förslag som ges i Naturvårdsverkets rapport om mikroplaster (Natur-

vårdsverket, 2017):  

• ”Gummigranulat som hamnar utanför planen ska återföras. Planera så 

att det finns ytor, gärna asfalterade, där snön från konstgräsplanen 

kan läggas upp. Efter tining kan granulatet återföras till planen igen.”  

I aktuellt uppdrag har det inte ingått att undersöka hur kommunens konst-

gräsplaner är utformade. Det är därför okänt om konstgräsplaner i kommunen 

har asfalterade ytor för uppläggning av snö. Järfälla kommun har dock nyligen 

inhandlat en granulattvätt vilket gör det möjligt att ta tillvara på det granulat 

som ligger på sidan av planen, rengöra den och återföra granulatet till planen.  

• ”Principen för planernas dränerande och ytavvattnande ledningar är 

att de binds ihop till ett slutet system och leds till en brunn där eventu-

ella filterlösningar kan placeras och kvaliteten på dagvattnet mätas, in-

nan det leds vidare till dagvattensystem, eller annan recipient.” 

Den undersökta planen, Viksjövallen 2 saknade ett sammanhängande system 

för dränerings- och dagvatten. Dagvattnet rann istället ut till flera olika dag-

vattenbrunnar och till intilliggande vegetation.  

• ”I dagvattenbrunnar bör dessutom filter sättas för att fånga upp granu-

lat som kommit ner i dräneringssystemet.” 

I dagsläget finns inga filter i Järfälla kommuns dagvattenbrunnar för att fånga 

upp granulat och mikroplaster. Det finns dock planer på att under 2018 mon-

tera filter i dagvattenbrunnar i anslutning till konstgräsplaner. Även filter i 

dagvattenbrunnar i anslutning till fallunderlag bör övervägas som en åtgärd. 

• ”Om mycket granulat hamnar i duschrum kan man överväga att även 

där sätta in ett granulatfilter.” 

Inga filter finns installerade i duschrummet på IFK Viksjö. Vid platsbesöket 

noterades granulat i duschutrymmet vilket talar för att filter i anslutning till 

avloppet skulle kunna förhindra spridningen av granulat. Det är rimligt att 

anta att liknande situation gäller för övriga konstgräsplaner i kommunen. 

• ”Spelarna bör uppmuntras att borsta av granulaten på en särskild 

plats där det kan samlas ihop och återföras till planen.” 

Idag finns inga rutiner på kommunal nivå som beskriver hur spelarna ska han-

tera granulat som har fastnat på skor och kläder (Eva Jönsson Järnstad, 2017-

11-02). Dock kan det vara en god idé att engagera klubbarna i att införa tydli-

gare rutiner som beskriver hur och var spelarna bör borsta av sig granulat 

som har fastnat på kläderna innan de lämnar planen.  
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• ”Utbildning av driftspersonal med fokus på miljöfrågor och åtgärder 

för att minska spridningen av granulat från planer.” 

Snöröjningen är den del av underhållet som bidrar till störst spridning av gra-

nulat. Både kommunen och de enskilda klubbarna som använder planerna an-

svarar för snöröjningen. De som ansvarar för snöröjningen har god kunskap 

om hur plogningen ska utföras för att minimera spridningen av granulat och 

undvika skador på planen (Eva Jönsson Järnstad, 2017-11-02). Dock saknas 

det i dagsläget en specifik plan för vinterhållning och skötsel för respektive 

konstgräsplan. En skötselplan kan vara ett effektivt verktyg för att minska 

svinnet av granulat från planerna. 

 

Ytterligare åtgärder för att minska spridningen av granulat är att ställa skar-

pare krav och höja kvaliteten vid upphandling av nya konstgräsplaner avse-

ende utformning, skötsel och underhåll. Att anlägga hårdgjorda ytor vid sidan 

av planen, särskilda uppsamlingsytor för snö och installera utrustning för re-

ning av dagvatten och avloppsvatten är några åtgärder som kan minska sprid-

ningen av granulat. Vid upphandling av nya planer och fallunderlag i gummi 

bör också krav ställas på materielinnehåll. Idag används SundaHus miljödata 

som verktyg vid kommunens upphandling (SundaHus, 2017). I SundaHus be-

tygssätts samtliga produkter utifrån kemikalieinnehåll, produktion, avfall och 

möjlighet till återvinning. Sedan 2017 ställer Järfälla kommun krav på att en 

viss procent av de inköpta produkterna ska utgöras av produkter med märk-

ningen A (minimal miljöpåverkan)(40%), B (kan innehålla farliga ämnen i låga 

halter)(55%) och C+ (risk för exponering för särskilt farliga ämnen vid till-

verkningen av polymerer) och C-(stor miljöpåverkan)(C+ och C- får tillsam-

mans utgöra max 5%)(Andrea Erlandsson, 2017-11-10). Vid inköp av konst-

gräsplaner och fallunderlag bör det ställas krav på att ingående material skall 

ha betyget A eller B i Sunda Hus.  

 

8.3 Hindra att mikroplaster sprids till miljön 
För att förhindra spridning av granulat till miljön bör i första hand tekniska åt-

gärder vidtas för att hindra att det granulat som försvinner från planen ham-

nar i omgivande miljö och vattendrag. Uppsamling av granulat vid dagvatten-

brunnar, dräneringsanläggning, reningsanläggningar och avvattning är exem-

pel på tekniska lösningar som kan användas (Naturvårdsverket, 2017). 

När det gäller fallunderlag i gummi är det extra viktigt att välja material som 

inte sönderdelas vid slitage och som därmed innebär en spridning av mikro-

plaster. För att undvika spridning till miljön bör fallunderlagen underhållas 

och lagas så fort en skada uppstår.  
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8.4 Rekommenderat fortsatt arbete 
• Installera granulatfilter i dagvattenbrunnar som utvärderas med avse-

ende på hur effektivt granulat samlas upp. Installerade filter bör ren-

sas kontinuerligt. 

• Regelbundet tömma dagvattenbrunnar i anslutning till konstgräspla-

ner och platser med fallunderlag. 

• Utvärdera hur stort svinnet av granulat är från respektive konstgräs-

plan i kommunen.  

• Följa upp hur kommunen och ansvariga klubbar arbetar för att minska 

svinnet och spridningen av granulat från konstgräsplaner.  

• Göra en fullständig kartläggning av samtliga fallunderlag i kommunen, 

även de fallunderlag i gummi som ligger inom fastigheter som tillhör 

förskolor och grundskolor. Uppdatera Järfällakartan med information 

om var i kommunen det finns fallunderlag i gummi. 

• Uppdatera Järfällakartan med aktuell information om var i kommunen 

det finns konstgräsplaner och vilken typ av granulat de innehåller. 

• Informera förvaltningsansvariga för konstgräsplaner som ej förvaltas 

av Idrott och fritid om problematiken med mikroplaster och involvera 

dem i arbetet med att minska spridningen av granulat.  

• Undersöka sediment i dagvattenbrunnar i anslutning till fallunderlag 

och konstgräsplaner med avseende på partikelinnehåll för att ytterli-

gare utreda risken för spridning av mikroplaster. Att undersöka närva-

ron av mikroplaster i dagvattnet vid olika årstider och väder kan också 

ge en bättre bild av risken för spridning av mikroplaster till dagvatten-

nätet. 

• Undersöka risken för att barn och unga exponeras för skadliga ämnen, 

så som PAH, från SBR-granulat. Är det vanligt att barnen tuggar på gra-

nulatet från konstgräsplaner och fallunderlag, och hur farligt är det i så 

fall? 

• Överväga att minska antalet konstgräsplaner som snöröjs under vin-

tern då snöröjning är en av de största orsakerna till spridning av gra-

nulat.  

• För de planer där snöröjning sker bör förbättrade ytor för uppläggning 

av snö anläggas så att granulat som avlägsnats från planen i samband 

med snöröjning kan tas om hand för rening och återföras till planen. 

Även särskilda ytor där spelare kan borsta av sig granulat bör anläg-

gas.  
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9 Förhållningssätt inför kom-
mande projekt 

Följande förhållningssätt inför kommande projektering av konstgräsplaner 

och fallunderlag i gummi föreslås:  

• Vid upphandling av nya konstgräsplaner och fallskydd i gummi bör 

tydligare krav på utformning, skötsel och materielinnehåll ställas.  

• Konstgräsplaner med SBR, det vill säga gummi från återvunna bildäck, 

behöver inte omedelbart bytas ut. Vid nyetablering av konstgräsplaner 

och byte av ytskikt bör mer miljöanpassade alternativ föredras så som 

fyllnadsmaterial av kork och kokos eller hybridgräs. Vid påfyllning el-

ler byte av fyllnadsmedel bör värmebehandlad kork (eCork) eller kork, 

kokos eller eventuellt den miljömässigt bättre plasten PE (polyeten) 

övervägas som nytt fyllnadsmedel. 

• Andra förvaltningar ska följa tillämpliga delar av kemikalieplanen vid 

anläggning och förvaltning av fotbollsplaner och fallskydd. 

• Vid nyanläggning ska det säkerställas att fallskydd och konstgräspla-

ner är granskade enligt Sunda Hus.  

 

10 Slutsatser 
Mikroplaster från konstgräsplaner och fallunderlag sprids till omgi-

vande miljö. Granulat från konstgräsplaner sprids till omgivande miljö och 

dagvattenbrunnar. Detsamma gäller granulat som lossnat från fallunderlag, 

vars spridning tydligt har observerats vid platsbesök. Om det översta gjutna 

lagret av fallunderlaget skadas, och det undre lagret som ofta består av löst 

återvunnet granulat blottläggs, ökar risken för att granulat sprids. Små barn 

som ofta leker och vistas i närheten av lekplatser med fallunderlag riskerar att 

få i sig granulat då de gärna stoppar saker i munnen. Studier visar att risken 

för hälsoeffekter dock bedöms som liten vid exponering i samband med ned-

sväljning av granulat (Cheng et al, 2014). Spridningen av granulat har snarare 

negativa effekter på miljön då det ger upphov till mikroplaster som kan på-

verka organismer i mark och vatten negativt. Genom aktivt underhåll och åt-

gärder för att reducera svinnet av granulat från konstgräsplaner kan sprid-

ningen av granulat och mikroplaster till miljön minskas.  

 

Analysen visar förhöjda halter av zink i dagvatten från konstgräsplaner. 

Förhöjda halter av zink uppmättes i dagvatten från konstgräsplanen. Sannolikt 
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lakas zink ut från SBR-granulatet vilket innehåller zinkoxid (ZnO). Det är tro-

ligt att dag- och dräneringsvatten från övriga konstgräsplaner i kommunen 

där SBR granulat används också har förhöjda halter av zink. Zink har dock 

rapporterats laka ut från alla fyllnadsmaterial; SBR, EPDM, R-EPDM, industri-

gummi, TPE och naturmaterial. Det är dock oklart i vilka halter zink lakas ut 

från respektive material. 

Zink har redan vid relativt låga koncentrationer (10-25µg/L) en negativ på-

verkan på akvatiska organismer (Cheng et al, 2014). I dagvatten från konst-

gräsplanen Viksjövallen 2 uppmättes så höga halter som 48,8 µg zink /L. Vik-

sjövallen är lokaliserad inom Bällstaåns avrinningsområde. Bällstaån är redan 

idag belastat med förhöjda halter av zink (Ekologigruppen, 2017). En kontinu-

erlig urlakning av zink från konstgräsplaner inom avrinningsområdet för Bäll-

staån kan ha en negativ effekt på vattendragets vattenstatus och dess flora och 

fauna. Dag- och dräneringsvatten med förhöjda halter av zink kan därmed ut-

göra en potentiell risk för den akvatiska miljön i Bällstaån.  

 

Höga halter av zink uppmättes i granulat. Det uppmätta värdet för zink 

(9180 mg/kg) i granulat från konstgräsplanen Viksjövallen 2 översteg både 

riktvärdet för känslig markanvändning, 250 mg/kg, och riktvärdet för mindre 

känslig markanvändning, 500 mg/kg. De krav som ställs vid marksanering är 

högre än de krav som ställs på konstgräsplaner och SBR-granulat avseende 

zinkinnehåll i mark respektive material. SBR-granulatet, som läggs på pla-

nerna och som sedan sprids till omgivande mark, överskrider både nivån för 

MKM och KM. I granulat förekommer zink som zinkoxid. Zink har också upp-

mätts i förhöjda halter i dagvatten från konstgräsplanen. Man kan med största 

sannolikhet dra slutsatsen att den förhöjda halten av zink i dagvattnet kom-

mer ifrån urlakat zink från SBR-granulatet från konstgräsplanen. Zinkoxid 

som är bundet i granulaten är huvudsakligen skadligt för miljön när det lakas 

ut och sprids till närliggande vattendrag då det är giftigt för vattenlevande 

organismer.  

 

Inga förhöjda halter av ftalater eller PAH i dagvatten. Inga förhöjda halter 

av ftalater eller PAH har uppmätts i dagvatten från undersökta fallunderlag el-

ler konstgräsplan. Baserat på denna studie verkar ftalater och PAH varken av-

ges från konstgräsplanen eller fallunderlag i sådana koncentrationer så att det 

kan detekteras i dagvattnet.  

 

Halten av PAH i SBR-granulat överskrider riktvärdet för känslig markan-

vändning. Halten av PAH-M och PAH-H i SBR-granulat från konstgräsplanen 

Viksjövallen 2 överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig 

markanvändning. Halten PAH-L, PAH-M, PAH-H var alla under riktvärdet för 
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mindre känslig markanvändning. Mark med klassningen mindre känslig mar-

kanvändning används främst för kontor, industrier eller vägar. Här förväntas 

inte barn och äldre uppehålla sig mer än tillfälligt (Naturvårdsverket, 2009). I 

och med att konstgräsplanerna används frekvent av barn och unga bör granu-

lat som innehåller halter av PAHer som överskrider riktvärdet för känslig 

markanvändning inte användas. Barn och unga exponeras för granulaten då 

de använder planen då granulaten fastnar på kläder och skor. Små barn kan 

även börja tugga på granulaten då det liknar lakrits, vilket också har påpekats 

av representanter från kommunen.  

 

Inga förhöjda halter av ftalater i SBR-granulat. Inga förhöjda halter av fta-

later har uppmätts i SBR- granulat från konstgräsplan. Halten ftalater i provta-

get granulat verkar utifrån de slutsatser som kan dras från den här studien 

inte vara något problem avseende miljö och hälsa.  

 

Mikroplaster identifierades i dagvatten från fallunderlag och konstgräs-

planen. I dagvatten som provtogs i anslutning till en lekpark med fallunderlag 

utgjordes 5% av partikelinnehållet i två av replikaten av kiselhaltiga partiklar. 

Sannolikt härstammar de identifierade mikroplasterna från fallunderlaget av 

gummi. 

I dagvatten från konstgräsplanen fanns strån från konstgräset i samtliga pro-

ver. Vid konstgräsplanen utgjordes mindre än 5% av partikelinnehållet i dag-

vattnet av kiselhaltiga partiklar (två replikat) och mindre än 5% av alumi-

niumhaltiga partiklar (ett replikat). I ett av replikaten kunde inga mikroplas-

ter identifieras. Då lösa strån av konstgräs innehöll spår av kisel, aluminium 

och järn är det troligt att de identifierade mikroplasterna kommer från konst-

grässtrån som lossnat från planerna.  

 

Järfälla kommun bör vidta åtgärder för att säkerställa att hälsa och miljö 

inte påverkas negativt. Samtliga åtgärder för att minska spridning av mikro-

plaster från konstgräsplaner och fallunderlag som beskrivs under i avsnitt 8, 

är möjliga och bör tillämpas i Järfälla kommun. Huvudsakligen handlar det om 

att: 

• välja mer miljövänliga alternativ till dagens konstgräsplaner och 

gjutna fallunderlag i gummi. 

• Minska svinnet och spridningen av granulat 

• Arbeta aktivt för att gummigranulat inte ska hamna i miljön 
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Bilaga 2 Intervjuprotokoll 



1 

Intervju med Andrea Erlandsson, Miljöcontroller, BMF (Bygg och miljöförvaltningen), per telefon 171107 9.30-11.00

Allmänna frågor

Vilken är din roll i kommunen? Miljöcontroller på fastighetsavdelningen, som ingår i Bygg och miljöförvaltningen, jobbar med 
miljöfrågor i alla processer. 

Hur kommer du i kontakt med fallunderlag och 
konstgräsplaner? 

Jag tar fram rutiner, mallar och miljökrav i våra processer. Vi har två viktiga processer: projekt 
(där vi bygger nytt, bygger om och river) och förvaltarna har mindre projekt. I projekten ingår 
material och jag ställer upp kriterier för miljökraven för materialen, som tex för fallfunderlag. 

Vi använder Sunda Hus (www.sundahus.se ) som verktyg. Det är en stor materialdatabas, ett 
företag som tar in information från leverantörer om deras produkter, de har kemister som 
granskar innehållet av olika ämnen i produkterna och gör en miljöbedömning. Varje produkt 
får ett betyg. SundaHus granskar byggmaterial, leksaker och övrigt lösöre som används på 
t.ex. förskolor. Sunda Hus väger även in andra kriterier som produktion, avfall och 
återvinning. 
A = bäst, innehåller inte farliga ämnen, B = kan innehålla farliga ämnen i låga halter, C+ = kan 
innehålla farliga ämnen i högre halter. En C+ kan även vara bra ämnesmässigt, men kan vara 
sämre ur andra synpunkter. C- = värstingarna, D = produkten är inlagd i systemet men det 
finns inte tillräckligt med information för att göra en bedömning. 

Vi har en miljöplan som har pågått sedan 2009. Det som är nytt nu från 2017 är att vi nu har 
ett mått, %-satser, med krav på kemikalier och material. Vi ska ha en viss % av material med 
betyg A (40%), B (ca 55%), och en liten del C- och C+ (tillsammans max 5%). Det går inte att 
undvika C helt och hållet. 

Hur kommer du i kontakt med problematiken kring 
mikroplaster i ditt arbete? 

Jag har inte någon direkt kontakt med personal och föräldrar. I och med att jag arbetar på 
fastighetsavdelningen kan jag bara uttala mig om vad vi gör. Vi arbetar mest med skolor och 
förskolor. Jag har inte kommit i kontakt med någon som upplevt det som dåligt. Jag känner 
dock till problematik med mikroplast sedan tidigare uppdrag.  

Information jag fått av en släkting boende i USA är att man i USA har börjat sluta med att 
anlägga konstgräsplaner och att man där har forskat på konstgräs och upptäckt att målvakter 
får cancer i högre utsträckning eftersom de har större kontakt med gräset än de andra 
spelarna; 2) sedan vet man ju allmänt vad plaster innehåller och de är ju inget bra material 
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hälsomässigt, så därför är det en problematik för mig med barn och personal som rör sig i 
dessa miljöer, 3) ett annat problem för mig är att mikroplatser sprids i miljön; 4) ett fjärde 
problem är att det finns mycket begränsad forskning och därför för lite kunskap att stödja sig 
mot.  

Om jag fick bestämma skulle jag säga nej till konstgräs och fallunderlag, och mitt skäl till det 
är att även om man kommer fram till att mikroplasterna inte innehåller farliga ämnen så blir 
det farligt ändå med tanke på vattenlevande organismer som äter mikroplasterna istället för 
föda. 

Omgivningsmiljö

Har det kommit in några klagomål från närboende 
rörande spridning av granulat? 

Jag har inte hört något om det men däremot finns det en personal här vars son kom hem 
efter att ha spelat på konstgräs och då var hans kläder fulla med granulat. Skulle det komma 
in klagomål så kommer de nog till ”Miljö och hälsa” –  Gabriella Östman. 

Har det kommit in några klagomål från brukare rörande 
spridning av granulat? 

Jag har inte hört något via förvaltare eller drifttekniker, som är de som kommer i kontakt med 
personal och föräldrar. 

Har några åtgärder gjorts för att förhindra spridning av 
granulat? Vad? 

Vi på fastighetsavdelningen har inte vidtagit några åtgärder. 

Vi har ett ärende där någon har lagt en konstgräsplan (Järfällavallen) och där Miljö och hälsa 
har noterat det som Miljöfarlig verksamhet. Konstgräsplanen har ett avrinningssystem och 
där har man hittat vissa ämnen. Han (Per Karlberg) har ännu inget stöd för att det är giftigt. 
Han har fått ett föreläggande från Miljö och hälsa (tillhör Tekniska nämnden tror jag) som 
säger att det är miljöfarlig verksamhet, men han kan ännu inte säga att det är det.  
Fastigheten heter Jakobsberg 112 = Järfällavallen. Vi ska utföra provtagning av ytvatten och 
dagvatten från planen. Vi ska inkomma med säkerhetsdatablad med uppgifter kring gummit 
som har använts som fyllnadsmaterial.  

Bedömningen, ungefär: konstgräsplanen utgör miljöfarlig verksamhet, alla som bedriver 
sådan ska vidta skyddsåtgärder för att begränsa spridning av farliga ämnen till miljön. Därför 
måste vi skaffa oss den kunskap som behövs. Järfälla Idrott och fritid har en skyldighet att 
känna till vad granulaten innehåller. Fastighetsavdelningen har bevisbördan för att visa att 
verksamheten följer uppsatta miljökrav.  
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Har det kommit in klagomål rörande lukt från planerna 
eller fallunderlagen?  

Det enda klagomål jag har kännedom om är från BMFs miljösamordnare (Agneta Dahlgren)
som själv har varit ute och känt dålig lukt från ett befintligt fallskydd.  

Miljöcontroller  

Vilka krav ställs i Järfälla kommun vid inköp av 
konstgräsplaner och fallunderlag? 

Fastighetsavdelningen ställer vissa krav och andra agenter i kommunen kan ställa andra krav.

Vi ställer krav på att produkten helst ska ha betyget A eller B i Sunda Hus. Om det finns en 
C+produkt granskar vi det och tar enskilt beslut. Vi ställer miljökrav vid varje projekt. 

Vilka krav ställs vid anläggandet av konstgräsplaner och 
fallunderlag?

Vi ställer miljökrav på produkter att vi vill ha A eller B (från Sunda Hus) i första hand och i sista 
hand C+ och C- , kraven ställs i både projektering och i byggande. Kraven omfattar även 
konstgräs och fallunderlag.  

Vilka leverantörer använder sig kommunen av?
Vi handlar upp en byggentreprenör inför varje projekt. 
Det blir olika byggföretag som bygger olika projekt, t.ex. 
Skanska, PEAB, Erlandsson Bygg etc. Vi som beställare 
sätter miljökraven och entreprenören genomför dem.

Om vi tittar bakåt så vet Fastighetsavdelningen vem som har anlagt varje enskild plats. Det 
tex varit Skanska, Peab, Erlandsson bygg, Vinga etc., men upphandlas nytt för varje nytt 
projekt. Det är beställarna som sätter miljökrav på produkterna.  

Konstgräsplaner

Vilka material består konstgräsplanerna av? Olika på olika 
planer eller samma i hela kommunen? 

Jag har inte överblick över hela kommunen. 

Golfklubbar och fotbollsklubbar har vi inte insikt i. Jag vet inte om någon golfklubb anlägger 
konstgräs, men kanske. 

Jag vet inte vilka material de består av på rak arm, men har skickat mail till projektledarna att 
de ska inkomma med uppgifter till mig om detta (vidarebefordras till EnviroPlanning). Om de 
har följt miljöplanen ska materialen finnas dokumenterade i Sunda Hus. 

Vilken typ av granulat används på konstgräsplanerna? Vet inte, se ovan. 

Används återvunnet granulat? Vet inte.

Vilket material består granulaten av? Olika på olika 
planer eller samma i hela kommunen? 

Vet inte.
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Vilka krav ställs på det granulat som används i 
konstgräsplanerna?  

Vi ställer krav enligt våra kriterier i Sunda Hus, dvs miljöbedömning A, B, eller C+ 

Har alternativ till gummigranulat testats i kommunen? Vet inte.

Finns det planer på att testa tex sand, kokos, kork som 
alternativ till gummigranulat?  

Vet inte, har inte hört om någon sådan diskussion.

Har du kunskap om erfarenheter från sådana? Nej.

Fallunderlag

Vilka material består fallunderlagen av? Olika på olika 
platser eller samma i hela kommunen? 

Jag har hört att det finns fallunderlag gjorda av återvunna däck.

Består fallunderlagen av både återanvänt och jungfruligt 
material? 

Ja, däck. Jungfruligt vet jag inte.

Hur stor andel av de befintliga fallunderlagen i 
kommunen består i sådant fall av jungfruligt respektive 
återvunnet SBR-granulat (återvunna bildäck)? 

Vet inte.

Ställs krav på vilka additiv som får ingå i fallunderlagen? 
Olika på olika platser eller samma i hela kommunen? 

Vi tillgodoser detta genom våra krav i Sunda Hus. Det är ogörligt att specificera exakt vilka 
ämnen som godkänns och inte godkänns. Det skulle vara ett tungrott sätt att arbeta. Genom 
kemisterna på Sunda Hus låter vi dem utvärdera produkterna. 

Vilken information om innehåll i fallunderlag och 
konstgräsplaner har du? 

Den information jag har är för närvarande den information som jag kan tillgå genom Sunda 
Hus. Jag har rekommenderat projektledarna vissa produkter som enligt betygen i Sunda Hus 
är ganska bra, två produkter för konstgräs och två för fallunderlag. 
betygen B och C+.  
Fallskydd: ”Lekplatskonusulten Sureplay EPDM granulat fallskyddsmatta, betyg B” samt 
”Kompan barnland CSBR granulat multikum, betyg B” 
Konstgräs: ”GårdaJohan konstgräs betyg C+, inga farliga ämnen i produkten” samt 
”Lekplatskonsulten konstgräs, betyg C+, farliga ämnen i låga halter”. 

Har du tillgång till säkerhetsdatablad för 
gummigranulaten som används? Leverantören har 
skyldighet att tillhanda hålla detta då granulatet räknas 
som en kemisk produkt. 

Ja, säkerhetsdatablad och produktdatablad samt Byggvarudeklarationer finns i Sunda Hus.
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Vilka krav ställs vid demontering av konstgräsplaner och 
fallskydd? Skyddsåtgärder? 

Vet inte om något har demonterats och vi har ännu inte ställt några krav för demontering. 
Men om verksamheten bedöms som farlig, så kommer det att bli farligt avfall och då har vi 
specifika avfallskrav. Men oavsett om det är farligt eller ej så har vi alltid krav på källsortering. 

Miljö och hälsa hänvisade i sitt föreläggande till Miljöbalken § 1.1 .. ska tillämpas för att 
skydda människor…. Man ska främja återanvändning och återvinning... Punkt 2 är mer 
tillämpbar.  

Järfällavallen är under utredning och beroende på var man landar, dvs om halterna i 
provtagningen är över eller under Naturvårdsverkets riktvärden, så kommer vi då att få ta 
ställning till andra konstgräsplaner i kommunen. Får man svart på vitt att utsläppen från 
planerna ligger över riktvärdena har man något att stå på.  

Vad gör man med demonterade fallskydd och konstgräs? 
Återvinning, förbränning eller deponi? 

Allt avfall ska källsorteras och gå till ÅVC.

Finns det fallunderlag på andra platser än just vid 
lekplatser? 

Vet inte men där rekommenderar jag kontakt med Agneta Dahlgren.

Vet du om det finns några negativa miljöaspekter 
kopplade till fallunderlag? 

Det jag har hört är att de består av återvunna bildäck och de innehåller ganska mycket farliga 
ämnen.  

Är kommunen medvetna om de negativa miljöaspekterna 
kopplade fallunderlag? 

Fastighetsavdelningen är fullt medveten, det är en stor fråga för oss.

Hur resonerar du kring det? Vi har resonerat som så att vi avvaktar den här utredningen som Enviroplanning utför.

Grundproblemet är att gårdarna på skolor och förskolor är för små, och då slits gräset ut så 
att barnen leker i lervälling. Då får man gå ut med barnen och leka på andra platser. Det är 
här behovet av konstgräs har uppstått. Fallskydd tror jag är kopplat till tillgänglighetskrav plus 
att det numer är starkare föräldrakrav på att det ska vara säkert för barn under lekredskap.  

Konstgräs

Vet du om det finns några negativa miljöaspekter 
kopplade till konstgräs? 

Ja

Är kommunen medvetna om de negativa miljöaspekterna 
kopplade konstgräs? 

Fastighetsavdelningen är fullt medveten, det är en stor fråga för oss. 
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1 Produkter med miljöbedömning A eller B i SundaHus. 
Vi, fastighetsavdelningen, har nyligen tagit beslut att avstå från att använda tryckimpregnerat 
trä och rekommenderar att man istället använder andra typer av behandlat trä. Konstgräs 
och fallskydd kan vara vår nästa fråga av den typen. 

Hur resonerar du kring det? Ser du skillnad mellan 
möjliga negativa aspekter mellan konstgräs och 
konstgräsplan? 

För mig så räcker det att det är av plast och spelar ingen roll om det är enbart konstgräs eller 
konstgräsplan med granulat. Plast i alla möjliga former tycker jag att man ska försöka fasa ut. 

Extra kommentarer Jag fick höra av en kollega på Miljö och hälsa att Naturvårdsverket nyligen har tagit fram en 
rapport om mikroplaster. Det kan indikera att de ser det som ett problem. 

Det räcker med att veta att det är plast – så bör det vara en varningsklocka. Vi kanske inte har 
tid att vänta in forskningen, som tenderar att ta mycket lång tid. 
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Intervju med Anneli Gigg, IFK Viksjö (föreningsliv) 171107 13.00-14.00

Allmänna frågor

Vilken är din roll i kommunen? Jag arbetar här på kansliet för IFK Viksjö sedan 16 år, är f.d. tränare, har också spelat fotboll själv, 
dock ej på konstgräs. Jag är föreningskonsulent, men arbetar huvudsakligen med ekonomifrågor, 
men också med anläggning, sommarskolor, knattefotboll. 4 st. arbetar på kansliet. 

Hur kommer du i kontakt med fallunderlag och 
konstgräsplaner? 

Inte fallunderlag (bara privat), hela verksamheten här är dock kopplad till konstgräsplanerna.

Hur kommer du i kontakt med problematiken 
kring mikroplaster i ditt arbete? 

Problemen är att det sprids in i kanslilokalen, hem, det ligger mycket runt planerna. Mycket 
städning. Vi städade inte igår så nu är det ett dygn sedan lokalen senast städades, vilket görs 
dagligen p.g.a. av att det är så mycket granulat inne på golvet. Annars är det städning varje dag. 
Sopning är det som gäller. Ibland gnugga bort svarta märken om någon har gått i det. 

Omgivningsmiljö

Har det kommit in några klagomål från 
närboende rörande spridning av granulat? 

Nej.

Har det kommit in några klagomål från brukare 
rörande spridning av granulat? 

Inte klagat, men alla har konstaterat att alla får hem det i hallen, det fastnar även om man bara går 
tvärs planen, inte spelar. 

Har några åtgärder gjorts för att förhindra 
spridning av granulat? Vad? 

Inga åtgärder. När man plogar får man inte gå för djupt för att inte skrapa gummit. Klubben har
själv ansvaret för att planen plogas (inte kommunen). 

Har det kommit in klagomål rörande lukt från 
planerna eller fallunderlagen? 

Nej.

Hur upplever ni skillnaden mellan en vanlig 
gräsplan och en konstgräsplan? 

Skillnad att spela, bollen på olika sätt, tyngre på gräsplan, bollen studsar mer på konstgräs. Olika 
grupper föredrar olika underlag: damlaget föredrar gräs, barnen föredrar konstgräs, det beror nog 
på vad man är van vid. 

Med avseende på mikroplaster? Konstgräsplanen är mer driftsäker, gräsplan kan användas: maj-mitten oktober. Dessutom färre 
timmar i veckan på gräs. Det finns gräsberättigade lag (kommunens önskemål?) 

Upplever ni att plastgranulatet sprids utanför 
planen? 

Ja, men svårt att uppskatta mängd.
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Fastnar det plastartiklar på era kläder eller 
någon annanstans? Utveckla! 

På kläder, strumpor, benen, skorna. Barnen i sommarfotbollen kan vara helt svarta i ansiktet, som 
trycksvärta. Granulatet sprids med bollar, med bollsäckar, materialcontainern är det mycket 
granulat i. 

Är det någon skillnad i hur mycket mikroplaster 
som fastnar på kläderna beroende på väderlek? 

Ja, lite mer om det är blött tror jag. Ingen jätteskillnad.

Hur beter sig mikroplasterna? Är det lätta att 
borsta av eller ej? Någon skillnad beroende på 
väderlek? 

De fastnar, men är är hyfsat lätta att borsta av, faller inte av själv, krävs aktiv borstning.

Har ni stött på att någon har fått fysiska 
problem av att använda konstgräsplanen, 
klåda? Allergisk reaktion? 

Nej, vi har många barn men inga klagomål.

Finns information och rutiner för spelar och 
åskådare att hantera mikroplaster som har 
fastnat på kläder och skor? 

Nej.

Finns rutiner för hur man tar hand om granulat 
som spridits från planen (golv dusch, 
närområde, vägar)? Vad gör man med 
granulatet som betraktas som avfall? 
(Återvinner eller slänger?) 

Det finns inga rutiner. Det finns omklädningsrum vid planerna, duscharna används dock inte så 
mycket, men det är mycket granulat i omklädningsrummen. Vid städning hamnar det i vanliga 
soporna, ingen återvinning, det går inte eftersom granulatet är blandat med annat skräp. 

Klubbkansliet försöker sopa upp granulat från kanterna tillbaka till planen (det är en ca 50 cm bred 
asfaltskant runt planen, denna sopas). Det sopas mest på kanterna, inte in till mitten. 

Finns några idéer kring hur man skulle kunna 
minska spridningen av partiklar från planen? 
(borstar för kläder på plan? Skoborstar?) 

Inte funderat kring det. Det har inte varit ett ordentligt problem för att slippa få hem granulaten. 

Vet du vad det är för fyllnadsmedel i planen?  Vet inte, men kolla med Ronny (stora planen, anlades 2003, lades om 2016). Lilla planen anlades 
2003, lades om 2012. 

Tillägg efter intervjun, mail från Anneli 171109: 
”Det var Sportsbygg som anlade den lilla planen (Viksjövallen 3) och de använde sand och svart 
SBR-gummi. Gräset är polytan ligaturf ultimate 255 – 17/4. 

Ronny Gustavsson eller Bo Majling på Järfälla kommun (fritid) har koll på vad det är som ligger på 
den stora planen. Vet att man valde en billigare variant av granulat.” 
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Vet hur ofta det fylls på med granulat? Hur ofta 
sker borstning?  

Vi har inte fyllt på, inte funnits behov. Efter 2003 fylldes det på efter några år, oklart om det
egentligen hade behövts. Kommunen ska borsta (1-2 ggr /vecka) med har inte gjort det så frekvent 
denna säsongen. Efter borstning syns det att det är borstat, det blir en annan yta.  

Hur mycket används planen? Beläggningen 
under året? Senaste veckan? 

1april till 31 oktober är det full beläggning = kl 17-22 , utom fredag då det är 2 h per plan. Helgerna 
är det ofta 7-8h match på varje plan, alltså ca 15h per plan och helg. På vintern är det inte lika 
tydliga siffror. De mindre barnen går ofta in om det är för kallt eller för blåsigt. -15 funkar att spela 
i, det är underlaget som kan frysa och som begränsar, inga värmeslingor på dessa planerna. 
(kommentar från Christian Stenhoff och Mathias Lindström som ropades in av Anneli). 

Har ni erfarenhet av andra typer av 
fyllnadsmedel?  

Nej. Har hört talas om en grön (färg) variant. Sades från början vara mer miljövänligt. Kork har 
prövats av Svenska fotbollsförbundet men det möglar och dammar (Christian Stenhoff). 

Om ja, vilka? Hur upplevde ni dessa i så fall? 
Fördelar? Nackdelar? 

Kork sviktar mer, mer otrevlig känsla än platsgranulaten (Mathias Lindström och Christian 
Stenhoff, anställda på kansliet, föreningskonsulten och sportchef, samt tränare.) 

Har vi möjlighet att gå runt och titta hur det ser 
ut? I omklädningsrum och övriga utrymmen? 

Ja

Finns det någon spelare här idag som vi också 
skulle kunna fråga ovanstående frågor? 

Nej, de är i skolan.

Vet du var det finns dagvattenbrunnar? 
Dräneringsbrunnar? Karta? 

En mellan planerna. Har ingen karta men har sätt en karta när de gjorde iordning planerna. Har 
haft problem med dräneringen på stora planen, så där har de (kommunen?) lagt ner rör under 
planen.  Inget sådant under lilla planen (om det inte fanns innan konstgräset anlades, dvs under 
grusplanen som fanns där innan). 

Töms dagvattenbrunnarna någon gång, map 
sedimenterat material (granulat)? 

Har inte sett att det har gjorts, vet inte. 

Vi har ansvar för snöröjning på båda planerna. Snöröjning sker enbart mellan 15januari-våren, så 
länge det behövs, eventuellt kan någon extra gång beställas i december. Ett fast avtal: vardagar 
med mer än ca 3-4 cm, muntlig info till förarna: inte gå för djupt mot underlaget. All snö läggs i 
direkt anslutning till planen. Det som sprids borstas nog tillbaka till stor del. Ingen städ/sopning 
runt planen.  
Har inget att tillägga utöver frågorna. 
Vi får återkomma med eventuella kompletterande frågor. 

Vid promenad runt planerna: 
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Både stora och lilla planen är på kommunens mark, men IFK Viksjö har bekostat anläggning av 
konstgräset på båda planerna själva. 2003 anlades det första konstgräset och då användes s.k. 
splitgräs, men det slutade aldrig dela sig och var sämre än det konstgräset som de har nu. Båda 
planerna har lagts om; lilla planen 2012, bekostat av IFK Viksjö, och stora planen 2016, bekostat av 
kommunen. Kommunen ansvarar för omklädningsrummen.   
Granulat observeras inne i kansliets lokal, i samtliga rum, inklusive kök. Granulaten återfanns på 
golv, samt på vägg vid städredskap. Anneli uppgav att hon uppfattar att det bara är på golvet 
granulaten hamnar. Granulat observerades även runt om samtliga planer, i stor utsträckning där 
snö dumpas och där triangelborsten förvaras (i utkanten av respektive plan), på bollar, koner, 
redskap i materialcontainern, i omklädningsrum, och dusch. Utanför varje dörr i kansliets byggnad 
(3 dörrar), står skoborstar. Dessa har funnits sedan länge och är inte avsedda för att bli av med just 
granulat. Oklart om någon använder dem. Granulat observerades i en bil som tillhörde en tränare 
(Christian), på golv och säten och i baklucka.  
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Intervju med Dan Hellström, Gata, Park BMF (Bygg och miljöförvaltningen) 171107 15.30-16.45 

Allmänna frågor

Vilken är din roll i kommunen? Parkförvaltare, huvudsaklig uppgift är drift och förvaltning av offentliga områden, kommunala ytor, 
torg, lekplatser, gaturum, alla grönytor. Samt EN konstgräsplan=Nibbleparken. Fritid har de andra 
planerna som används som träningsplaner. Jag har en del grusplaner. Allt med bokade tider är 
Fritids ansvar. Det finns ett tryck från brukare att byta ut grusplaner för spontanidrott mot 
konstgräs. 

Hur kommer du i kontakt med fallunderlag och 
konstgräsplaner? 

Det finns på olika lekplatser redan nu och troligt även vid nyanläggning. För större 
investeringsprojekt är det landskapsarkitekter som upphandlar, jag upphandlar mindre 
investeringar. 

Hur kommer du i kontakt med problematiken 
kring mikroplaster i ditt arbete? 

Nej, kommer inte i kontakt med någon problematik.

Omgivningsmiljö

Har det kommit in några klagomål från 
närboende rörande spridning av granulat? 

Nej inte från Nibble (har kork). 
Konstgräs finns i en rondell – där har det precis kommit in en påstötning om att byta ut 
konstgräset för att det innehåller mikroplatser.  
Har jobbat ett drygt år på min tjänst och har inte hört om några andra klagomål om andra planer. 

Har det kommit in några klagomål från brukare 
rörande spridning av granulat? 

Nej

Har några åtgärder gjorts för att förhindra 
spridning av granulat? Vad? 

Inga åtgärder för Nibble.

Har det kommit in klagomål rörande lukt från 
planerna eller fallunderlagen? 

Nej

Fallunderlag

I Järfällakartan är det möjligt att se vilka 
fotbollsplaner som är konstgräsplaner, men det 
är inte möjligt att se på vilka lekplatser som det 

Olika fallskydd: Stridsand= sand utan småpartiklar så att sanden håller sig mjuk; Bark= får inte bli 
för hård och har därför en viss storlek; gummi: gjuten.  
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finns fallunderlag. Vet du var det finns 
fallunderlag i kommunen och hur man kan få 
reda på den informationen? Finns det någon 
sammanställning? Vem i kommunen kan svara 
på det? 

Saknar sammanställning över vilka lekplatser som har vilket underlag. Gummi används ur 
tillgänglighetssynpunkt. Gummiskydden är betydligt dyrare och inget man installerar hur som helst 
(3-4ggr dyrare än stridsand). Lite enklare i daglig skötsel, men dyr att reparera. Behovsstyrt. 

Finns det fallunderlag på andra platser än just 
vid lekplatser? 

Nej det tror jag inte. 

Vem använder fallskydden, små barn eller äldre 
barn eller andra?  Ger en bild av slitage? 

På andra ställen finns det även under seniorgym, men jag tror inte att det finns i järfälla. Mängden 
barn och vårdslöshet som engångsgrillar, skadegörelse, allmänt (brasor) kan leda till 
reparationsbehov. 

Finns planer på att anlägga ytterligare 
fallunderlag i kommunen? Var? Hur många? 
När? 

Håller precis på att upphandla för flera platser men ännu ingen konkret plan. Det finns dock en
tanke om ökad / viss tillgänglighet på alla lekplatser. Många faktorer påverkar vilket material som 
väljs (estetik, tillgänglighet, miljö…) 

Vet du om det finns några negativa 
miljöaspekter kopplade till fallunderlag? 

Inte i huvudet, olika typer av gummi återvunnet osv, olika oljor osv, men det råder väl delade 
meningar kring hela livscykeln på återvunnet kontra en livscykel på nya material. Agneta Dahlgren= 
miljösamordnare på BMF, kanske vet mer om detta, kvalitet och miljö. 

Är kommunen medvetna om de negativa 
miljöaspekterna kopplade fallunderlag? 

Miljö är en ständigt pågående diskussion i allt som görs i kommunen och som ständigt uppdateras.

Hur resonerar du kring det? Återvunnet vs livscykel, folkhälsa är också viktigt att man kan vara ute och röra på sig. 

Har ni observerat några lösa granulat på 
skolgårdar/lekplatser? 

Nej inte så länge ytan är hel och förseglad är det inga problem. Men så fort det är en skada i det 
översta lagret kan det bli spridning av det undre mer lösa materialet.  

Har ni några rutiner för att hantera eventuella 
lösa granulat från ytorna? 

Ja, att städa och laga så fort som möjligt.

Hur ofta städas ytorna? Av vem? Det är lite olika typer av städningar. (tittar i en lista) Det finns en vag skrivning om att ytorna ska 
sopas rent så att de inte tappar sin stötdämpande förmåga + Tillsyn, det beror på vilket 
städområde lekplatsen ligger inom (1gång per vecka till 1 gång per månad). Vanligast med tillsyn 
en gång per vecka. 3 funktionskontroller per år på alla lekplatser inkl fallskyddet, + 1 årlig 
säkerhetsbesiktning av oberoende besiktningsman. De som städar är markentreprenören, fn 
Svensk Markservice. De har gått 2 dagars utbildning i leksäkerhet. Man följer en europeisk 
standard. 
Konstgräs: april-november borstning (triangelborstning) 1 gång per månad.  

Var hamnar det som städas upp? Vet inte



3 

Vilka är leverantörerna av de fallskydd som 
finns i kommunen? 

Det är olika, upphandling görs av byggföretag. Vet inte kom det ens går att sammanställa…stort 
jobb. 
För reparationer anlitar Svensk Markservice en underleverantör som utför reparationerna. 
GårdaJohan var underlevanröt för Nibbelparken 2013. Deras fallskydd heter nog Playtop. Om vi vill 
kan vi få namn på underleverantörer för reparationer.  

Konstgräs

Finns det konstgräs på andra platser än på 
konstgräsplaner?  

I en rondell vid korsningen Unionsvägen och Viksjöleden

Finns planer på att anlägga ytterligare platser 
med konstgräs i kommunen? Var? Hur många? 
När? 

Tror inte det finns planer.

Vet du om det finns några negativa 
miljöaspekter kopplade till konstgräs? 

Nej, bara det man har hört i media.

Är kommunen medvetna om de negativa 
miljöaspekterna kopplade konstgräs? 

Ja

Hur resonerar du kring det? Svenska Fotbollsförbundet utreder, kolla med Fritid

Vilken typ av konstgräsplaner, material, 
återvunnet eller ej? 

Nibble spontanidrottsplan: kork är fyllnadsmaterial. Konstgräset heter Infinity 33
Nibble lekplats: fallskydd på lekplatsen har både SPM och EMDB 

Hur ofta fyller man på med granulat? På Nibble sker ingen påfyllning av korken.

Snöröjning konstgräsplan- hur ofta sker 
snöröjning? Hur går det till?  

Ingen snöröjning görs på Nibbeplanen

Hur underhålls konstgräsplanen? Nibbleplanen görs inget med, den blåses rent på löv, och har ingen påfyllning. När man blåser ser 
man till att det bara är löv som blåser bort. Korken ligger väldigt hårt packad. Kan inte svara för 
andra konstgräsplaner. 

Töms dagvattenbrunnarna någon gång, map 
sedimenterat material (granulat)? 

Vi har precis diskuterat detta. Jag kommer nog i framtiden att suga parkbrunnar var tredje år. Jag 
har inte sett ett större behov för detta, men det är ett sätt att hålla det a jour.  

Används idag filter på dagvattenbrunnar i 
anslutning till fallunderlag och konstgräs för att 
samla upp partiklar? 

Vet inte.
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Finns en plan för hur man tar hand om 
avrinningsvatten, dränering från fallunderlag 
och konstgräsplaner? 

Nej.

Det finns information om att fallunderlag 
medger ökad infiltration jmf med hårdgjorda 
ytor, är det något som ni har märkt av? 

Nej, man försöker bygga så att det blir en lutning som leder bort vattnet. 

Hur avleds vattnet från ytor med fallunderlag? Se ovan

Finns det någon typ av metod för att hantera 
mikroplastpartiklar idag, typ 
sedimenteringsplan? Hur fungerar den? Har 
den utvärderats?  

Nej vet inte, kolla med Agneta.

Finns det någon plan för hur man skulle kunna 
fånga upp mindre partiklar som inte fastnar i 
filtret? 

-

Vet du var det finns dagvattenbrunnar? 
Dräneringsbrunnar? Karta? 

Ja (tar fram och delger karta över Nibbles dagvattenbrunnar).

Hur kommer det sig att det finns många 
lekplatser med fallunderlag och planer för 
spontansport som inte finns med i kartan? 
<finns det någon fullständig sammanställning 
över samtliga lekplatser med fallunderlag och 
konstgräs samt planer avsedda för 
spontanidrott med konstgräs eller fallunderlag? 

Jag känner bara till Nibble som är till för spontanidrott, Fritid har planer för bokade tider mest tror 
jag. 
Vi har en stor mängd grusplaner. 

Allts som finns ska vara utmärkt. Vi eller Fritid kanske gör skillnad på om det är konst eller 
grusplaner.  

Extra kommentarer från Dan: Ingen använder grusplanerna längre – de växer igen. Trend att stänga ner grusplaner och 
koncentrera idrotten till större konstgräsplaner.  

Alla ytor med fallskyddsgummi hela kommunen – Hanna får 5 kartor i A5 med fallskydd markerat –
Hanna räknar till 8 st platser med fallskydd, samt 23 enskilda fallskydd inom dessa platser. 

I kommunen finns följande: 
Strid sand: 9177 m2,  
gummi: 2710 m2,  
bark och flis: 2000 m2, Barkfraktionen inkluderar även bark vid planteringar i hela kommunen. 
konstgräs : 1386m2.  



Intervju med Eva Jönsson Järnstad, Fritidschef, KDF (kultur idrott fritid) 2017-11-02 

Allmänna frågor

Vilken är din roll i kommunen? Fritidschef idrotts och fritid, sporthallar och fritidsgårdar, mycket föreningsliv och lokaler. 

Hur kommer du i kontakt med fallunderlag och 
konstgräsplaner? 

Fallunderlag- ligger inte under mitt ansvarsområde. Har inte ansvar för så många lekplatser, några 
få som ligger i anslutning till badplatser. Dessa har dock inga fallunderlag.  
Har inget gummiasfalt/fallunderlag av gummi i de verksamheter hon är ansvarig för.  

Konstgräsplaner, har ett antal 

Aspnässkolan – skolan ansvar för planen  
Nibbleparken- parkförvaltningen ansvarar,  
Källtorpsskolan- skolan ansvar för planen  
Björkebyskolan - skolan ansvar för planen  

Tallbohov- en stor konstgräs och en spontan. OBS! dessa två finns inte utmärkta på Järfälla kartan. 
Spontanplanen finns inte med överhuvudtaget och Tallbohov är markerad som grusplan. Planerna 
syns dock på Ortofotot. 

Sammanlagt 14 totalt om man räknar konstgräsplan för spontanidrott (Tallbohov 1 st).  

Hur kommer du i kontakt med problematiken 
kring mikroplaster i ditt arbete? 

Mikroplaster diskuteras då och då, är på mångas bord, ingen vet vad man ska luta sig på. Kommer i 
kontakt med, vill göra så bra vi kan. Men måste måna om rörelseytorna och tillgängligheten.  
Megha har startat en grupp som vi blivit kallade till, skola Agneta Dalgren, jag och Ronny, samt 
fastighetsavdelning. Fastighetsavdelningen jobbar mycket med miljö och de är det som gör 
upphandlingen. Vi gör inte själva upphandlingen, det görs av fastighet.  

Omgivningsmiljö

Har det kommit in några klagomål från 
närboende rörande spridning av granulat? 

nej

Har det kommit in några klagomål från brukare 
rörande spridning av granulat? 

Nej, har dock fått fråga om vi vet vad planerna innehåller avseende material. Frågeställare ville 
också veta vilken leverantören var och fick tillgång till säkerhetsdatablad. Kommunen kunde 
informera om vilken leverantören var och vilket företag som har anlagt planen. Informationen om 
ingående material fick de från leverantören, samt vilken typ av granulat och vart det kommer ifrån. 



Har några åtgärder gjorts för att förhindra 
spridning av granulat? Vad? 

Diskussioner om hur man skulle kunna göra, men har inte kommit fram till hur man ska göra. 
Måste engagera föreningarna, det så många människor. Diskuterat i nätverken, inte kommit fram 
till riktlinjer. Allt är kanske inte helt genomförbart rent praktiskt. Tror att föreningarna kan vara 
positiva. Ta fram rutiner- finns planer för men inget finns framme. Nätverket träffas fyra gånger 
per år. Nätverket har funnits i 50 år, består av människor från idrotts- och fritidsförvaltningarna 
från 25 stockholmskommuner.  
Har bland annat varit på studiebesök i Malmö och tittade på hybridgräs. Hybridgräs blandning 
mellan vanligt gräs och plastgräs, dvs en gräsplan förstärkt med konstgräs.  
Mycket bra nätverk. Har bland annat fått info om att Sollentuna kommun har satt stopp för 
utbyggnaden av konstgräsplaner innan de vet mer om de risker som mikroplaster från planerna 
kan ha för hälsa och miljö. Nystartad utredning.  

Har det kommit in klagomål rörande lukt från 
planerna eller fallunderlagen? 

Nej

Hur mycket används fotbollsplanerna av 
konstgräs? Timmar per plan? Beläggning 
statistik? 

Uppskattar till 45h/veckan minst, alla planer används ungefär lika mycket. De som ligger mer 
centralt är nog lite mer använda än de som ligger lite mer utanför centrum.  

Används planerna året runt? Ett fåtal planer plogas. Om det är mycket snö plogar man inte planerna, det beror på hur vintern
blir. De flesta planerna används därför ca 9-10 månader om året.  
Kommunen har värme på en plan- Järfälla vallen A. Den plogas om det är jättemycket snö. Då 
plogar kommunen planen.  
Övriga planer plogas inte av Järfälla kommun, utan detta utförs av respektive idrottsförening. I 
dagsläget är det tre planer som plogas av olika idrottsföreningar: Viksjövallen, Veddestavallen, 
Bolindervallen.  
De som plogar måste veta hur man plogar, det finns rutiner om hur man ska göra, måste vara 
försiktigt, får inte ploga för djupt. Lägger snön på sidorna, det går att ta reda på granulatet. Vi har 
alldeles nyligen (2017) köpt en granulatrengörare så att granulatet kan rengöras och återföras till 
planen. Enkelt, fungerar både för både blött och torrt granulat. Rengöraren kan köras runt till flera 
planer. Det är möjligt att vi köper in fler om den fungerar bra. Borde fungera på granulat som även 
tas om hand från omklädningsrum. Dagvattenbrunnar, filter har pratat om men tror inte att det är 
installerat ännu, men på gång.  



Behöver man fylla på med granulat oftare på 
planer som används mer frekvent? 

Har inte fyllt på så mycket alls. Ronnyfråga.  Ev på Järfällavallen och Viksjövallen har påfyllning 
gjorts.  

Finns information och rutiner för spelar och 
åskådare att hantera mikroplaster som har 
fastnat på kläder och skor? 

Nej, men det är just det vi skulle behöva ta fram snart.

Finns rutiner för hur man tar hand om granulat 
som spridits från planen (golv dusch, 
närområde, vägar)? Vad gör man med 
granulatet som betraktas som avfall? 
(Återvinner eller slänger?) 

Nej, vet ej, men tror inte att det finns rutiner, vi behöver ta fram rutiner för detta. 
Granulatet ligger kvar på sidorna av planen, vi har ej sopat bort eller slängt något granulat. Det kan 
därmed återföras till planen efter rengöring.  

Hur gamla är planerna?  Den första planen från 2001, kommit efter hand, har bytt konstgräs på Järfälla vallen 2 och ev 
Viksjö.  
Hur man ska tänka när man byter ut gammalt konstgräs till nytt gräs? Hur ska man tänka då? 
Ställer sig frågande till vad det som är bättre material att byta till, olika rön. 

Finns några idéer kring hur man skulle kunna 
minska spridningen av partiklar från planen? 
(borstar för kläder på plan? Skoborstar?) 

Skoborstar finns, goda tankar från användarna tillsammans med föreningarna, borsta kläder bra 
tanke men hur gör man rent praktiskt, frågan om hur det ska gå till återstår. Det ska bara in i 
tänket på alla.  

Vilket fyllnadsmaterial används på 
konstgräsplanerna? Både gummigranulat och 
sand? Vilken typ av granulat? 

Fråga Ronny Gustavsson
Det är både sand och granulat i alla planer, dvs en blandning av dessa två.  
I Tallbyhov används ej återvunnen plast. Fastighetsavdelningen ansvarar för denna. Planen är 2 år 
gammal. EPDM granulat används tror jag. 

I övriga planer används SBR- återanvänt gummigranulat. 

Finns planer på att anlägga ytterligare 
konstgräsplaner i kommunen? Var? Hur många? 
När? 

Ja, 
Två eller tre nästa år 2018. 
Ett konstgräs på Järfällavallen ska byta ut. Planen är redan idag belagd med konstgräs.  
Kallhäll, kolarängsskolan en liten plan är idag grus ska bytas ut mot konstgräs. 
Sandvik en stor plan man vill lägga konstgräs på, grus idag.  
En fotbollsplan i Barkarbystaden planeras att anläggas längre fram i tiden.  



Parkförvaltningen ansvarar för Söderhöjdens bollplan (Tallbohovsparken?)- den håller man på med 
nu.  

Vet du om det finns några negativa 
miljöaspekter kopplade till konstgräsplaner? 

Finns mycket indikationer på allt möjligt, mikroplaster i vattnet, undersökningar pågår. Frågan är 
svår, upplever att det kan bli negativa effekter av mikroplaster i naturen. Vi måste följa 
forskningen. Vi behöver ta reda på varför spridning av mikroplaster sker och vad vi kan göra för att 
undvika det.  

Är kommunen medvetna om de negativa 
miljöaspekterna kopplade konstgräsplaner? 

Kommunen vill ju ta reda på vad som är negativt och vad man kan göra för att förhindra det. NVV 
och SKL och riksidrottsförbundet och kommunerna behöver tillsammans fundera på, hur ska vi 
kunna ställa krav vid upphandlingarna. Vad ska det vara för krav? Det är många som jobbar med 
det. SKL upphandlingsstrateg gjorde behovsanalyser, hur ska vi ta fram riktlinjer, det är många 
kloka människor som jobbar med detta.  

Är det något som du tycker att vi har missat att 
ta upp som du vill lägga till? 

Övrigt
Uppdrag av KS att minska plaster och spridningen av mikroplaster. Kan inte göra själva utan ligger 
under våran nämnd. Fick uppdraget förra veckan. Följa vad forskningen säger, måste göra 
fotbollsplaner med minsta möjliga miljö- och hälsopåverkan. Det hör ihop om vi ska göra fler 
planer, att ta reda på vilka är det bästa planerna att anlägga. Påverka så att vi kan få filter i 
dagvattenbrunnar, göra så mycket vi kan.  

Kork och kokos är dåligt. Båda fyllmedlen har testats i Stockholm med dåligt resultat, den ena 
möglade. 

Hybridgräs. Samma skötsel som naturgräsplan, men något mer hållbar än naturgräs. Planen tillåter 
dock inte lika stor möjlighet till nyttjande som en konstgräsplan. Gbg och Malmö finns det 
hybridgräsplaner, vi följer utvecklingen där. Hybridgräs kan inte ses som ersättning för konstgräs, 
med kanske snarare för naturgräs.  
Beror på klimatet jmf med södra Sverige, i Järfälla kan det vara svårare att hålla planen i gott skick.   
Klimatet avgör hållbarheten för planen.  

Snöröjning- hur ofta sker snöröjning? Hur går 
det till?  

Se svar på föregående fråga. 
Snöröjning sker med en speciell skonsam teknik för att minimera att granulat ska föras bort från 
planen. Skottning sker inte längst ner mot planen utan skopan för en bit ovanför.  Om planen 
skottas beror på hur mycket snör som faller. Om det kommer mycket snö tas inte denna bort, det 



blir för svårt att hålla efter. Snöröjningen av planen kommer i andra hand och görs efter att 
gångvägar och bilvägar har röjts.  

Finns plan för vinterhållning och skötsel av 
konstgräsplaner så att spridningen av granulat 
minimeras?  Om ja, Hur ser den ut? 

Nej, planen underhålls och borstas men det finns ingen speciell plan för vinterhållning 
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Intervju med Kerstin Sköld, Landskapsarkitekt, BMF (Bygg- och miljöförvaltningen) 171107 16.45-17.45

Allmänna frågor

Vilken är din roll i kommunen? Stadsträdgårdsmästare, park och naturstrateg, dagvattenfrågor i det offentliga rummet, har 
tidigare varit projektledare och chef för lekplatser och parker.  

Hur kommer du i kontakt med fallunderlag och 
konstgräsplaner? 

I min roll nu kommer jag inte direkt i kontakt med detta, men tidigare har jag gjort det. 
Lekplatser som är inkluderande för alla (färger är tex viktiga för att strukturera rummet för ex barn 
med Asperger och Autism), färgerna är en del i kommunikationen också. Konstgräsplaner har varit 
ett önskemål från ungdomar då närliggande kommuner har det (Sthlm, Tensta).  
Fallunderlag: tog tidigt med som krav att däcken skulle vara fria från PAHer, samt att ytan skulle 
vara nyproducerad. Krävde att få miljödäck. Movium vid SLU antydde att det finns syntetiska 
hormoner i gummit. Fallskydd har satts in p.g.a. tillgänglighetsprincip (Lek för alla). 
Konstgräsplan Nibbleparken – vi använde kork istället för plastgranulat. Mest för att det vanliga 
gummigranulatet det såg ut som lakrits och att det inte var lämpligt på en lekplats. Inga platser i 
kommunen med konstgräs som inte är konstgräsplaner. 

Hur kommer du i kontakt med problematiken 
kring mikroplaster i ditt arbete? 

Arbetar med ekosystemtjänster - här kommer mikroplaster in som en ständig oro, är förvånad över 
att vattendirektivet inte styr mikroplaster-, dagvatten, biologisk mångfald. Nu finns även en 
kommunekolog. 
Det finns en ”grönplan” som vi arbetar med nu. 
Nu finns även en dagvattenstrateg – Babette Marklund, jag jobbar tätt med henne. 

Omgivningsmiljö

Har det kommit in några klagomål från 
närboende rörande spridning av granulat? 

Jag får inte den informationen, vi har bara information från Nibble. Servicecenter tar emot ev.
klagomål och skickar vidare.  

Har det kommit in några klagomål från brukare 
rörande spridning av granulat? 

Se ovan

Har några åtgärder gjorts för att förhindra 
spridning av granulat? Vad? 

Har inte sett någon spridning av korken, inga klagomål. Korken sprätter upp mer än gummigranulat 
sägs det, kanske är den lättare? Nibble är en plan för spontanidrott och den kanske används lite 
annorlunda från planer med schemalagd användning.  

Har det kommit in klagomål rörande lukt från 
planerna eller fallunderlagen? 

Det har kommit in kommentarer om lukt när gummibeläggningarna är nya + stark sol. 
Leverantörerna säger dock att det inte ska emitteras några farliga ämnen och dofter efter att det 
härdat. 

Fallunderlag
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I Järfällakartan är det möjligt att se vilka 
fotbollsplaner som är konstgräsplaner, men det 
är inte möjligt att se på vilka lekplatser som det 
finns fallunderlag. Vet du var det finns 
fallunderlag i kommunen och hur man kan få 
reda på den informationen? Finns det någon 
sammanställning? Vem i kommunen kan svara 
på det? 

Det finns inte behov att ta fram en sådan lista. All information finns i GIS och det finns 
skötselplaner för varje lekplats. 

Finns det fallunderlag på andra platser än just 
vid lekplatser? 

Vid förskolor och skolors lekutrymmen. I övrigt vet jag inga andra platser.
Kommunen (Park och natur) har en grönytefaktor, men föräldrar vill gärna ha gummibetong vid 
lekplatserna. Jag har fått informationen från förskolor att förskolor prioriteras av föräldrar om de 
har fallskydd, till förmån för tex bark, sand, grus som är mer gröna alternativ. 

Vem använder fallskydden, små barn eller äldre 
barn eller andra?  Ger en bild av slitage? 

Barn och ungdomar

Finns planer på att anlägga ytterligare 
fallunderlag i kommunen? Var? Hur många? 
När? 

Innan vi är helt 100 på att gummiskydd är dåliga kommer vi att fortsätta använda det för att öka 
tillgängligheten, men vi gör så lite som möjligt. Fråga Park och gata om det ska byggas nya och var. 

Vet du om det finns några negativa 
miljöaspekter kopplade till fallunderlag? 

Jag har försökt få information från KemI men inte fått något svar. Kan anta att det finns. Det finns 
så mycket plast i markbyggnad, alla rör. Av hälsoskäl bör all småbarnslek undvika plats och 
fallskydd. Fallskydden är dock kanske inte bättre än asfalt, svårt att tänka mig. Det krävs tydligare 
beslut att vi inte FÅR använda det, annars kommer vi att fortsätta, eftersom det är så bra för 
tillgängligheten.  

Är kommunen medvetna om de negativa 
miljöaspekterna kopplade fallunderlag? 

Park och natur har länge diskuterat det. Park och natur tillhör Bygg- och miljöförvaltningen och de 
har gjort ställningstaganden kring detta ända sedan de första rapporterna kom.  
1 ny lekplats är på gång där man kommer arbeta med Lek för alla utan gummibetong, tex med 
bark, låga lekredskap. Demokrati och fritid - oklart vad de tar hänsyn till. 

Hur resonerar du kring det? Det är viktigt, och därför gör vi heller inga nya stora hela gummilekplatser, men vi kan inte heller ta 
bort dem för att de är så bra.  
Det krävs att man undervisar föräldrarna för att de ska sluta prioritera gummibetongförskolor. 

Konstgräs
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Finns det konstgräs på andra platser än på 
konstgräsplaner?  

Kolla med fastighetsavdelningen som har skolor och förskolan. 

Vilken typ av konstgräs (ej fotbollsplaner) finns i 
kommunen, material, återvunnet eller ej? 

Vet ej

Vad används som fyllnadsmaterial på dessa 
ytor? Sand?  

Vet ej

Finns planer på att anlägga ytterligare platser 
med konstgräs i kommunen? Var? Hur många? 
När? 

Inga sådana planer

Vet du om det finns några negativa 
miljöaspekter kopplade till konstgräs? 

Eventuellt mikroplaster

Är kommunen medvetna om de negativa 
miljöaspekterna kopplade konstgräs? 

Ja, på Park och natur, vi följer forskningen genom Movium, det finns inga undersökningar som 
tyder på detta än. Just när det gäller konstgräs väntar vi in forskningen, det finns ingen anledning 
att anlägga konstgräs med granulat. Konstgräs som inte är en fotbollsplan finns ingen anledning att 
anlägga. Måste man ha konstgräsplaner tycker jag att man ska använda kork. Krävs ett större 
beslut för att påverka. 

Hur resonerar du kring det? Vi är avvaktande, det är bra. Alla platser i kommunen ska vara tillgängliga för alla, det följs inte 
helt, men delvis. Krävs nationell regel. 

Konstgräsplaner

Vilken typ av konstgräsplaner, material, 
återvunnet eller ej? 

Det vanliga? Eventuellt bildäck, eller EPDM tror jag. Alla brunnar är låsta, krävs speciell nyckel för 
att öppna dem. 
Demokrati, kultur och fritid har ansvar för brunnarna på sin mark. Fastighet har ansvar för 
brunnarna på sin mark. Skicka fråga till mig per mail om vem som kan öppna brunnarna.  
Om ingen säger att de kan öppna – ring chefen Roland Eriksson. 
I Platina (arkivet) ska man kunna få fram ritning över Nibbleplanen. Jag kan kolla upp vem som kan 
kolla detta. Men egentligen är det Dan som ska kunna ta fram detta. 
Sven A Halmelin?? 
Nibble lekplats– platsgjuten gummibetong, emmissionsfri efter härdning. 

Vilket fyllnadsmaterial används på 
konstgräsplanerna? Både gummigranulat och 
sand? Vilken typ av granulat? 

Kork
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Finns planer på att anlägga ytterligare 
konstgräsplaner i kommunen? Var? Hur många? 
När? 

Vet ej

Vet du om det finns några negativa 
miljöaspekter kopplade till konstgräsplaner? 

Ja, eventuellt från granulater.

Är kommunen medvetna om de negativa 
miljöaspekterna kopplade konstgräsplaner? 

Ja, Bygg- och miljöförvaltningen är medveten om detta och jobbar med det.

Rain gardens, hur används de idag? Var finns 
de? 

Det finns inga idag, men vi ska bygga, vilket tar 2-3 år från nu. Jag följde med Lea Rastas Amofah
(VA-kunnig) och har fått bilder på att det är mycket gegga och svart i dagvattenmagasin där 
dagvattnet går igenom. VA jobbar med sedimenteringsstammar. Där vi bygger nytt i 
Barkarbystaden, mot Bällstaån, som har miljökvalitetsnorm. Jag tror att granulaten kommer att 
fastna i rain gardens, men kanske mikroplaster går igenom. Alla sedumtak sitter på plaster. Det är 
plaster överallt. Vi kanske behöver ha filter, alla dräneringsrör är plast. Lastbärande jordar med 
stenkross. Vi försöker välja bort plast där vi kan. Men vi har inte gjort det i dräneringsrör än.  

Används idag filter på dagvattenbrunnar i 
anslutning till fallunderlag och konstgräs för att 
samla upp partiklar? 

Inga filter vid Nibbleparken idag.

Finns en plan för hur man tar hand om 
avrinningsvatten, dränering från fallunderlag 
och konstgräsplaner? 

Det finns inga krav och därför finns inga planer.
Det går till dagvattnet, genom dräneringen. På lekplatser försöker vi ha så få dagvattenbrunnar 
som möjligt utan föredrar att vattnet går ut i gräsytor istället. På lekplatser finns dränering under 
sand och vid fallskydd. 

Extra kommentar under intervjun Det finns dagvattenrening i parker som renar dagvatten innan det går ut i recipienten. 
Fastighet: en kund till VA, följer dagvattenriktlinjerna. Där finns inget som säger att vi inte ska ha 
plast.  
Park: jobbar skattefinansierat 
Jan Ketttisen chef på VA, tips, viktigt att vi pratar med VA. 
Det är ok att vi återkommer med eventuella kompletterande frågor. 

Extra kommentar från Kerstin per mail 171108. ”Du behöver inte kontakta VA-avdelningen. De har redan meddelat dig att det är inga problem 
med granulat i deras stora magasin. Fastighetsavdelningen sköter dagvattenbrunnarna på sina 
fastigheter så om de har granulat i sina brunnar så är det fastighetsavdelningen som du får fråga 
om det är ett bekymmer. VA-avdelningen har politiskt beslutade ”dagvattenriktlinjer” som alla 
fastighetsägare ska följa. Riktlinjerna hanterar inte plast.” 
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Intervju med Ruben Wennerberg, Samhällsplanerare, KSF (kommunstyrelseförvaltningen) 171107 10.00-11.05  

Allmänna frågor

Vilken är din roll i kommunen? Samhällsplanerare, arbetar med översiktlig planering i regionen och med kommunal planering, 
översiktsplaner, bostadsförsörjningsfrågor, detaljplaner: ett brett arbetsområde. 

Hur kommer du i kontakt med fallunderlag och 
konstgräsplaner? 

Inte så mycket rent konkret, skälet till att Mehga har tipsat är att jag projektleder ett projekt för 
idrott och skolområden, med planer för utveckling 20 år fram i tiden. Idag finns 2 fotbollsplaner 
med konstgräs inplanerade. Jag arbetar på en mer strategisk nivå än att råda vad en specifik 
fotbollsplan ska ha för underlag. Vatten och översvämningsproblematik – tex kan det vara bättre 
att lägga fotbollsplaner i översvämningshotade platser – snarare än bostäder. Miljöfrågan behöver 
dock hanteras. Strategiska val av placeringar av konstgräs. 

Hur kommer du i kontakt med problematiken 
kring mikroplaster i ditt arbete? 

Inte så konkret i mitt arbete på plansidan, men man läse ju mycket i nyhetsflödet. Artikel idag -
kolla SvD eller DN – studie om mikroplatser. 

Omgivningsmiljö

Har det kommit in några klagomål från 
närboende rörande spridning av granulat? 

Inga frågor som jag arbetar med, men har noterat att det varit i media, lokaltidningar, själv spelat 
fotboll och har egen erfarenhet av att granulatet sprids ända hem. 

Har några åtgärder gjorts för att förhindra 
spridning av granulat? Vad? 

Inget, så vitt jag vet, frågan har dykt upp under det senaste året. Kommunen har blivit mer 
medveten, på driftsidan av fotbollsplaner har man börjat läsa in sig. 

Finns planer på att anlägga ytterligare 
fallunderlag i kommunen? Var? Hur många? 
När? 

Hänvisar till anläggning – projektledningsgruppen, ni kanske också ska prata med någon från 
skolsidan? Skolgårdar kan ha. 
Inte en fråga som vi är inblandade i än, det är en anläggningsfråga. 

Är kommunen medvetna om de negativa 
miljöaspekterna kopplade fallunderlag? 

Ja, de har ju anlitat er (EnviroPlanning).

Hur resonerar du kring det? Minkänsla är att det är en fråga som har ökat. Det är en fråga som växer. Ökad kunskap är alltid 
bra. Bra att undersöka för att se om det behövs vidtas åtgärder. 
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Konstgräs

Finns planer på att anlägga ytterligare platser 
med konstgräs i kommunen? Var? Hur många? 
När? 

Ja, långsiktig planering, mitt projekt, idrottsytor tillkommer i samhällsplaneringen, det är 
mestadels konstgräsplaner som man tänker sig framöver, med tanke på antalet speltimmar och 
underhåll. 
Jag arbetar med Barkarbystaden (största utbyggnadsprojektet på gång nu), en detaljplan är på väg 
att godkännas med fotbollsplan, anläggning av fotbollsplanerna sker då inom ett par år. 
Barkarbystaden etapp 3 – kvalitetsprogram 
Plankarta-kvalitetsprogram med ”mjuka detaljer och gestaltning” som inte ingår i de juridiska 
dokumenten). Kerstin har vart med där. Patrik Gallera Lindblom – miljöplanerare, samma 
avdelning som Megha – har jobbat med kvalitetsprogrammet för Barkarbystaden etapp 3 (4000 
bostäder). Etapp 1 byggs nu.  

Vet du om det finns några negativa 
miljöaspekter kopplade till konstgräs? 

Fallunderlag är jag dåligt inläst på. Konstgräs kan vara dåligt med tanke på granulaten, jag vet inte 
så mycket om själva gräset, men har läst en amerikansk studie om att fotbollsmålvakter löper ökad 
risk för negativa effekter. 

Hur resonerar du kring det? Det är bra om det framkommer ny kunskap som vi kan ha nytta av. Kommunen ska sträva för att 
göra det så bra som möjligt för kommuninvånarna. 

Rain gardens, hur används de idag? Var finns 
de? 

För att fördröja eller rena dagvatten.
Kommer upp i dagvattenfrågor vilket är en stor fråga nu och då kommer rain gradens ofta upp som 
förslag att anläggas. Frågan har kommit upp vid detaljplaneläggning. 
Svårt rent juridiskt med växter som ju är föränderliga. Får regleras i avtal istället. 

Förhållningssätt till framtida planer o 
fallunderlag, kommer de anläggas på samma 
sätt som idag eller kommer ni gå tillväga på 
något annat sätt? 

Kanske lite tidigt att säga rakt ut, det pågår fortfarande en kunskapsinhämtning, får se om det 
kommer utmynna i en policy eller strategi. 

Finns en plan för hur man tar hand om 
avrinningsvatten, dränering från fallunderlag 
och konstgräsplaner? 

En VA-fråga, men kan komma att bli en strategisk fråga (och då blir det Rubens område). Man 
håller på att ta fram en ny vattenplan just nu: ”Vattenplan och åtgärdsprogram för vatten”. 
Arbetet med denna har pågått länge, förhoppningsvis antas den innan valet, i vår. Behandlar mest 
översvämningsproblematik. Översvämning i Järfälla: man planerar nu anläggningar på sämre och 
sämre områden (de bästa är redan upptagna). Så nu måste man bygga på platser med känd 
översvämningsproblematik.  
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Man har inte kommit så långt med diskussioner kring eventuell ökad risk med översvämningar > 
eventuell ökad avrinning från konstgräsplaner. Försöker hålla koll på den frågan. 

Töms dagvattenbrunnarna någon gång, map 
sedimenterat material (granulat)? 

VA-fråga, vet att det diskuterats magasin som släpper igenom vatten långsamt till jordlagren, 
placeras under dagvattenbrunnar. 

Tillägg: Mina arbetsfrågor blir mer de strategiska, hur borde kommunen hantera frågorna? Den tekniska 
hanteringen är svår.  
Fotbollsprojektet – väldigt tidigt skede. Men om vi flyttar planerna så bör ju de nya anläggas med 
hänsyn till det som diskuterats nu. De kanske landar i att anlägga en grus- eller gräsplan istället. 

Egen erfarenhet: Konstgräs är bättre att spela på än grus. Planer med värme ökar antalet spelbara 
timmar avsevärt. Högt slitage på vanligt gräs.  

Som spelare – granulat fastnar mer i fuktigt väder, rasar av hemma – dammsugs upp. Känner inte 
till allergiska besvär själv eller bland bekanta. 

Det har utretts om man kan ha ett tält, motsvarande det man har över tennisbanor, över 
fotbollsplaner för att minska väderpåverkan. Diskussion tillsammans med fotbollsklubbarna, tror 
att förslaget var för en av planerna i Jakobsbergs centrum, nära järnvägen. Klubbar i Viksjö, Kalhäll, 
Barkarby – diskussionen landade i att klubbarna hellre önskar att kommunen anlägger fler planer 
än ett tält över en befintlig. 



Svar via e-post från Ronny Gustavsson 17-11-22 

1. Vilket fyllnadsmedel används på konstgräsplanerna?  
Sand och granulat används för att få rätt svikt i planen. När planen är ny så testar man 
bollrull och bollstuds mm.  
Ifyllsmaterialet ska även dränera bra. 

2. Hur ofta fyller man på med nytt granulat?  
På Järfällavallen A  har vi bara fyllt på  1eller 2gånger på 10-11år. B-planen är inte påfylld 
någon gång sen den var ny. Det nya gräset på Järfällavallen A har fyllts  på 1gång med en 
mindre mängd.  
I 61781 Spentab för 2år sen står vilka mängder som fyllts på Järfällavallens nya plan.  
Kallhäll är inte påfylld någon gång. 
Viksjö och Veddestavallen måste man lyssna med klubben om man ska få rätt uppgifter. 

3. Hur mycket fylls på varje gång?   
Det beror på hur mycket slitage planen utsätts för och hur mycket som är borta. Det finns en 
mätsticka för att kolla att det är rätt mängd granulat i planen det utförs av entreprenören vid 
behov. Vi har bara fyllt på granulat någon enstaka gång på Järfällavallen. Plogar man inte 
planen så ligger det mesta kvar väldigt länge. 

4. Hur mycket granulat fylls på i kommunen? 
Då måste vi kolla med föreningarna framförallt Bele och Viksjö för att få rätt mängd. 

5.  Finns plan för vinterhållning och skötsel av konstgräsplaner så att spridningen av granulat 
minimeras? 
Ja vi kommer att fylla på planerna mycket sällan för det har visat sig fungera ändå. Vi 
kommer att förse dagvattenbrunnar med sil så att det inte kommer ner granulat i 
dagvattenbrunnarna. Vi har även köpt in en maskin som rensar granulatet från smuts mm. 
Allt som ligger utanför planen kan tas upp och återföras till planen igen. Sen är det så att 
grässtråt slits ner (splitgräs) och då minskar även behovet av att fylla på granulat. 
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Bilaga 3 Analysresultat dag-
vatten och granulat 
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Ankomstdatum 2017-11-08 Enviroplanning AB 
Utfärdad 2017-11-16 Maja Halling 
    
  Lilla Bommen 5C 
  411 04 Göteborg 
  Sweden 
 
Projekt Järfälla dagvatten  
Bestnr 4066-05  
 
 
Analys av vatten    
 
Er beteckning Fallskydd 4a 
  
Provtagare Hanna Oskarsson 
Provtagningsdatum 2017-11-08 
 
Labnummer O10945833 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
As 1.61 0.42 µg/l 1 H VITA 
Ba 106 20 µg/l 1 H VITA 
Cd <0.05  µg/l 1 H VITA 
Co 1.32 0.28 µg/l 1 H VITA 
Cr <0.9  µg/l 1 H VITA 
Cu <1  µg/l 1 H VITA 
Mo <0.5  µg/l 1 H VITA 
Ni 2.19 0.59 µg/l 1 H VITA 
Pb <0.5  µg/l 1 H VITA 
Zn 5.82 2.25 µg/l 1 H VITA 
V 0.773 0.167 µg/l 1 H VITA 
 
 
Er beteckning Fallskydd 4b 
  
Provtagare Hanna Oskarsson 
Provtagningsdatum 2017-11-08 
 
Labnummer O10945834 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
As 2.08 0.63 µg/l 1 H VITA 
Ba 91.6 17.6 µg/l 1 H VITA 
Cd <0.05  µg/l 1 H VITA 
Co 1.20 0.25 µg/l 1 H VITA 
Cr <0.9  µg/l 1 H VITA 
Cu 1.25 0.40 µg/l 1 H VITA 
Mo <0.5  µg/l 1 H VITA 
Ni 1.31 0.33 µg/l 1 H VITA 
Pb <0.5  µg/l 1 H VITA 
Zn 5.11 2.09 µg/l 1 H VITA 
V 0.641 0.147 µg/l 1 H VITA 
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Er beteckning Fallskydd 4c 
  
Provtagare Hanna Oskarsson 
Provtagningsdatum 2017-11-08 
 
Labnummer O10945835 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
As 2.07 0.52 µg/l 1 H VITA 
Ba 107 21 µg/l 1 H VITA 
Cd <0.05  µg/l 1 H VITA 
Co 1.30 0.27 µg/l 1 H VITA 
Cr <0.9  µg/l 1 H VITA 
Cu 1.20 0.32 µg/l 1 H VITA 
Mo <0.5  µg/l 1 H VITA 
Ni 1.61 0.47 µg/l 1 H VITA 
Pb <0.5  µg/l 1 H VITA 
Zn 5.02 2.18 µg/l 1 H VITA 
V 0.854 0.197 µg/l 1 H VITA 
 
 
Er beteckning Konstgräs 4a 
  
Provtagare Hanna Oskarsson 
Provtagningsdatum 2017-11-08 
 
Labnummer O10945836 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
As <0.5  µg/l 1 H VITA 
Ba 21.8 4.2 µg/l 1 H VITA 
Cd <0.05  µg/l 1 H VITA 
Co 0.274 0.109 µg/l 1 H VITA 
Cr <0.9  µg/l 1 H VITA 
Cu 2.22 0.61 µg/l 1 H VITA 
Mo 0.600 0.143 µg/l 1 H VITA 
Ni 0.969 0.360 µg/l 1 H VITA 
Pb <0.5  µg/l 1 H VITA 
Zn 34.8 7.8 µg/l 1 H VITA 
V 0.703 0.156 µg/l 1 H VITA 
 
 
Er beteckning Konstgräs 4b 
  
Provtagare Hanna Oskarsson 
Provtagningsdatum 2017-11-08 
 
Labnummer O10945837 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
As 0.511 0.321 µg/l 1 H VITA 
Ba 19.4 4.1 µg/l 1 H VITA 
Cd <0.05  µg/l 1 H VITA 
Co 0.324 0.104 µg/l 1 H VITA 
Cr <0.9  µg/l 1 H VITA 
Cu 2.33 0.70 µg/l 1 H VITA 
Mo 0.548 0.147 µg/l 1 H VITA 
Ni 0.932 0.369 µg/l 1 H VITA 
Pb <0.5  µg/l 1 H VITA 
Zn 28.6 6.4 µg/l 1 H VITA 
V 0.686 0.249 µg/l 1 H VITA 
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Er beteckning Konstgräs 4c 
  
Provtagare Hanna Oskarsson 
Provtagningsdatum 2017-11-08 
 
Labnummer O10945838 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
As 0.621 0.219 µg/l 1 H VITA 
Ba 19.3 3.9 µg/l 1 H VITA 
Cd <0.05  µg/l 1 H VITA 
Co 0.367 0.110 µg/l 1 H VITA 
Cr <0.9  µg/l 1 H VITA 
Cu 2.32 0.56 µg/l 1 H VITA 
Mo 0.585 0.128 µg/l 1 H VITA 
Ni 0.955 0.349 µg/l 1 H VITA 
Pb <0.5  µg/l 1 H VITA 
Zn 48.8 11.0 µg/l 1 H VITA 
V 0.556 0.150 µg/l 1 H VITA 
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. 
 
 Metod 
1 Paket V-3B bas 

Bestämning av metaller. 
Upplösning och analys av vattenprov, 12 ml prov och 1,2 ml HNO3 (suprapur) har 
behandlats i autoklav.  
Analys med ICP-SFMS har skett enligt SS EN ISO 17294-1, 2 (mod) samt EPA-metod 200.8 (mod). 
Analys med ICP-AES har skett enligt SS EN ISO 11885 (mod) samt EPA-metod 200.7 (mod).  
 
Speciell information vid beställning av tilläggsmetaller: 
Vid analys av Ag har upplösning skett med HCl i autoklav. 
Vid analys av  W har upplösning skett med HNO3 och HF i värmeblock. 
Vid analys av Hg sker bestämning med AFS enligt SS-EN ISO 17852:2008. 
Vid analys av Br och I sker analys utan föregående surgörning eller uppslutning. 
 
Rev 2016-12-15 
 

 
 
 Godkännare 
VITA Viktoria Takacs 

 
 
 
 Utf1 
H Mätningen utförd med ICP-SFMS 

För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet 
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).   
 

 
 
Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the 
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.  
Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen. 
 
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 
ytterligare information kontakta laboratoriet. 
 
 
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. 
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se 
 
 
Den digitalt signerade PDF filen representerar originalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.  
 
 

                                                           
1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). 
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Ankomstdatum 2017-11-08 Enviroplanning AB 
Utfärdad 2017-11-23 Maja Halling 
    
  Lilla Bommen 5C 
  411 04 Göteborg 
  Sweden 
 
Projekt Järfälla dagvatten  
Bestnr 4066-05  
 
 
Analys av vatten    
 
Er beteckning Fallskydd 1A 
  
Provtagare Hanna Oskarsson 
Provtagningsdatum 2017-11-08 
 
Labnummer O10945815 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
naftalen 0.050 0.017 µg/l 1 1 MB 
acenaftylen <0.010  µg/l 1 1 MB 
acenaften <0.010  µg/l 1 1 MB 
fluoren <0.010  µg/l 1 1 MB 
fenantren <0.020  µg/l 1 1 MB 
antracen <0.010  µg/l 1 1 MB 
fluoranten <0.010  µg/l 1 1 MB 
pyren <0.010  µg/l 1 1 MB 
bens(a)antracen <0.010  µg/l 1 1 MB 
krysen <0.010  µg/l 1 1 MB 
bens(b)fluoranten <0.010  µg/l 1 1 MB 
bens(k)fluoranten <0.010  µg/l 1 1 MB 
bens(a)pyren <0.010  µg/l 1 1 MB 
dibenso(ah)antracen <0.010  µg/l 1 1 MB 
benso(ghi)perylen <0.010  µg/l 1 1 MB 
indeno(123cd)pyren <0.010  µg/l 1 1 MB 
PAH, summa 16* 0.050  µg/l 1 1 MB 
PAH, summa cancerogena* <0.035  µg/l 1 1 MB 
PAH, summa övriga* 0.050  µg/l 1 1 MB 
PAH, summa L* 0.050  µg/l 1 1 MB 
PAH, summa M* <0.030  µg/l 1 1 MB 
PAH, summa H* <0.040  µg/l 1 1 MB 
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Er beteckning Fallskydd 1B 
  
Provtagare Hanna Oskarsson 
Provtagningsdatum 2017-11-08 
 
Labnummer O10945816 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
naftalen <0.030 µg/l 1 1 MB 
acenaftylen <0.010 µg/l 1 1 MB 
acenaften <0.010 µg/l 1 1 MB 
fluoren <0.010 µg/l 1 1 MB 
fenantren <0.020 µg/l 1 1 MB 
antracen <0.010 µg/l 1 1 MB 
fluoranten <0.010 µg/l 1 1 MB 
pyren <0.010 µg/l 1 1 MB 
bens(a)antracen <0.010 µg/l 1 1 MB 
krysen <0.010 µg/l 1 1 MB 
bens(b)fluoranten <0.010 µg/l 1 1 MB 
bens(k)fluoranten <0.010 µg/l 1 1 MB 
bens(a)pyren <0.010 µg/l 1 1 MB 
dibenso(ah)antracen <0.010 µg/l 1 1 MB 
benso(ghi)perylen <0.010 µg/l 1 1 MB 
indeno(123cd)pyren <0.010 µg/l 1 1 MB 
PAH, summa 16* <0.095 µg/l 1 1 MB 
PAH, summa cancerogena* <0.035 µg/l 1 1 MB 
PAH, summa övriga* <0.060 µg/l 1 1 MB 
PAH, summa L* <0.030 µg/l 1 1 MB 
PAH, summa M* <0.030 µg/l 1 1 MB 
PAH, summa H* <0.040 µg/l 1 1 MB 
 
 
Er beteckning Fallskydd 1C 
  
Provtagare Hanna Oskarsson 
Provtagningsdatum 2017-11-08 
 
Labnummer O10945817 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
naftalen <0.030 µg/l 1 1 MB 
acenaftylen <0.010 µg/l 1 1 MB 
acenaften <0.010 µg/l 1 1 MB 
fluoren <0.010 µg/l 1 1 MB 
fenantren <0.020 µg/l 1 1 MB 
antracen <0.010 µg/l 1 1 MB 
fluoranten <0.010 µg/l 1 1 MB 
pyren <0.010 µg/l 1 1 MB 
bens(a)antracen <0.010 µg/l 1 1 MB 
krysen <0.010 µg/l 1 1 MB 
bens(b)fluoranten <0.010 µg/l 1 1 MB 
bens(k)fluoranten <0.010 µg/l 1 1 MB 
bens(a)pyren <0.010 µg/l 1 1 MB 
dibenso(ah)antracen <0.010 µg/l 1 1 MB 
benso(ghi)perylen <0.010 µg/l 1 1 MB 
indeno(123cd)pyren <0.010 µg/l 1 1 MB 
PAH, summa 16* <0.095 µg/l 1 1 MB 
PAH, summa cancerogena* <0.035 µg/l 1 1 MB 
PAH, summa övriga* <0.060 µg/l 1 1 MB 
PAH, summa L* <0.030 µg/l 1 1 MB 
PAH, summa M* <0.030 µg/l 1 1 MB 
PAH, summa H* <0.040 µg/l 1 1 MB 
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Er beteckning Konstgräs 1A 
  
Provtagare Hanna Oskarsson 
Provtagningsdatum 2017-11-08 
 
Labnummer O10945818 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
naftalen 0.045 0.015 µg/l 1 1 MB 
acenaftylen <0.010  µg/l 1 1 MB 
acenaften <0.010  µg/l 1 1 MB 
fluoren <0.010  µg/l 1 1 MB 
fenantren <0.020  µg/l 1 1 MB 
antracen <0.010  µg/l 1 1 MB 
fluoranten <0.010  µg/l 1 1 MB 
pyren <0.010  µg/l 1 1 MB 
bens(a)antracen <0.010  µg/l 1 1 MB 
krysen <0.010  µg/l 1 1 MB 
bens(b)fluoranten <0.010  µg/l 1 1 MB 
bens(k)fluoranten <0.010  µg/l 1 1 MB 
bens(a)pyren <0.010  µg/l 1 1 MB 
dibenso(ah)antracen <0.010  µg/l 1 1 MB 
benso(ghi)perylen <0.010  µg/l 1 1 MB 
indeno(123cd)pyren <0.010  µg/l 1 1 MB 
PAH, summa 16* 0.045  µg/l 1 1 MB 
PAH, summa cancerogena* <0.035  µg/l 1 1 MB 
PAH, summa övriga* 0.045  µg/l 1 1 MB 
PAH, summa L* 0.045  µg/l 1 1 MB 
PAH, summa M* <0.030  µg/l 1 1 MB 
PAH, summa H* <0.040  µg/l 1 1 MB 
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Er beteckning Konstgräs 1B 
  
Provtagare Hanna Oskarsson 
Provtagningsdatum 2017-11-08 
 
Labnummer O10945819 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
naftalen <0.030 µg/l 1 1 MB 
acenaftylen <0.010 µg/l 1 1 MB 
acenaften <0.010 µg/l 1 1 MB 
fluoren <0.010 µg/l 1 1 MB 
fenantren <0.020 µg/l 1 1 MB 
antracen <0.010 µg/l 1 1 MB 
fluoranten <0.010 µg/l 1 1 MB 
pyren <0.010 µg/l 1 1 MB 
bens(a)antracen <0.010 µg/l 1 1 MB 
krysen <0.010 µg/l 1 1 MB 
bens(b)fluoranten <0.010 µg/l 1 1 MB 
bens(k)fluoranten <0.010 µg/l 1 1 MB 
bens(a)pyren <0.010 µg/l 1 1 MB 
dibenso(ah)antracen <0.010 µg/l 1 1 MB 
benso(ghi)perylen <0.010 µg/l 1 1 MB 
indeno(123cd)pyren <0.010 µg/l 1 1 MB 
PAH, summa 16* <0.095 µg/l 1 1 MB 
PAH, summa cancerogena* <0.035 µg/l 1 1 MB 
PAH, summa övriga* <0.060 µg/l 1 1 MB 
PAH, summa L* <0.030 µg/l 1 1 MB 
PAH, summa M* <0.030 µg/l 1 1 MB 
PAH, summa H* <0.040 µg/l 1 1 MB 
 
 
Er beteckning Konstgräs 1C 
  
Provtagare Hanna Oskarsson 
Provtagningsdatum 2017-11-08 
 
Labnummer O10945820 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
naftalen <0.030 µg/l 1 1 MB 
acenaftylen <0.010 µg/l 1 1 MB 
acenaften <0.010 µg/l 1 1 MB 
fluoren <0.010 µg/l 1 1 MB 
fenantren <0.020 µg/l 1 1 MB 
antracen <0.010 µg/l 1 1 MB 
fluoranten <0.010 µg/l 1 1 MB 
pyren <0.010 µg/l 1 1 MB 
bens(a)antracen <0.010 µg/l 1 1 MB 
krysen <0.010 µg/l 1 1 MB 
bens(b)fluoranten <0.010 µg/l 1 1 MB 
bens(k)fluoranten <0.010 µg/l 1 1 MB 
bens(a)pyren <0.010 µg/l 1 1 MB 
dibenso(ah)antracen <0.010 µg/l 1 1 MB 
benso(ghi)perylen <0.010 µg/l 1 1 MB 
indeno(123cd)pyren <0.010 µg/l 1 1 MB 
PAH, summa 16* <0.095 µg/l 1 1 MB 
PAH, summa cancerogena* <0.035 µg/l 1 1 MB 
PAH, summa övriga* <0.060 µg/l 1 1 MB 
PAH, summa L* <0.030 µg/l 1 1 MB 
PAH, summa M* <0.030 µg/l 1 1 MB 
PAH, summa H* <0.040 µg/l 1 1 MB 
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Er beteckning Fallskydd 2A 
  
Provtagare Hanna Oskarsson 
Provtagningsdatum 2017-11-08 
 
Labnummer O10945821 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
Partikelanalys*   2 2 EH 
Mineral       
Kalciumrika partiklar  
(t.ex. kalcit, gips, apatit) 

<5 Andel-[%]    

Kiselrika partiklar  
(t.ex. silikatmineral) 

10 Andel-[%]    

Kiseloxid 
(t.ex. kvarts) 

<5 Andel-[%]    

Fibrer      
Organiska fibrer  
(t.ex. textil, cellulosa) 

<5 Andel-[%]    

Mikroorganismer (ej bakterier)      
Kiselalger 
 

20 Andel-[%]    

Organiska partiklar 
(biologisk) 

50 Andel-[%]    

Mikroplaster      
Kolrika partiklar  
(t.ex. plast) 

<5 Andel-[%]    

Kiselhaltiga partiklar  
(t.ex. plast, färg, gummi) 

5 Andel-[%]    

Klorrika partiklar 
(t.ex. plast) 

<5 Andel-[%]    

Aluminiumhaltiga partiklar 
(t.ex. plast) 

<5 Andel-[%]    

Övriga partiklar      
Järnrika partiklar 
(t.ex. rost, metall) 

5 Andel-[%]    

Aluminiumrika partiklar 
(t.ex. metall) 

<5 Andel-[%]    

 
En del av flaskorna innehåller strån av konstgräs. Analysen visar att de har en organisk sammansättning med spår av Si, 
Al och Fe. 
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Figur 1 visar vattnet efter tillsatt av HNO3. Inga konstgräsfibrer syns. 
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Er beteckning Fallskydd 2B 
  
Provtagare Hanna Oskarsson 
Provtagningsdatum 2017-11-08 
 
Labnummer O10945822 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
Partikelanalys*   2 2 EH 
Mineral       
Magnesiumrika partiklar  
(t.ex. Mg-karbonat) 

<5 Andel-[%]    

Kiselrika partiklar  
(t.ex. silikatmineral) 

5 Andel-[%]    

Kiseloxid 
(t.ex. kvarts) 

<5 Andel-[%]    

Fibrer      
Organiska fibrer  
(t.ex. textil, cellulosa) 

5 Andel-[%]    

Mikroorganismer (ej bakterier)      
Kiselalger 
 

30 Andel-[%]    

Organiska partiklar 
(biologisk) 

45 Andel-[%]    

Mikroplaster      
Organiska partiklar  
(t.ex. plast) 

<5 Andel-[%]    

Kiselhaltiga partiklar  
(t.ex. plast, färg, gummi) 

5 Andel-[%]    

Klorrika partiklar 
(t.ex. plast) 

<5 Andel-[%]    

Övriga partiklar      
Järnrika partiklar 
(t.ex. rost, metall) 

<5 Andel-[%]    

Tennhaltiga partiklar 
 

<5 Andel-[%]    
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Figur 2 visar vattnet efter tillsatt av HNO3. Inga konstgräsfibrer syns. 
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Er beteckning Fallskydd 2C 
  
Provtagare Hanna Oskarsson 
Provtagningsdatum 2017-11-08 
 
Labnummer O10945823 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
Partikelanalys*   2 2 EH 
Mineral       
Kiselrika partiklar  
(t.ex. silikatmineral) 

<5 Andel-[%]    

Fibrer      
Organiska fibrer  
(t.ex. textil, cellulosa) 

5 Andel-[%]    

Mikroorganismer (ej bakterier)      
Kiselalger 
 

75 Andel-[%]    

Organiska partiklar 
(biologisk) 

15 Andel-[%]    

Mikroplaster      
Kiselhaltiga partiklar  
(t.ex. plast, färg, gummi) 

<5 Andel-[%]    

 
 

 
Figur 3. visar vattnet efter tillsatt av HNO3. Inga konstgräsfibrer syns. 
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Er beteckning Konstgräs 2A 
  
Provtagare Hanna Oskarsson 
Provtagningsdatum 2017-11-08 
 
Labnummer O10945824 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
Partikelanalys*   2 2 EH 
Mineral       
Kiselrika partiklar  
(t.ex. silikatmineral) 

20 Andel-[%]    

Kiseloxid 
(t.ex. kvarts) 

5 Andel-[%]    

Fibrer      
Organiska fibrer  
(t.ex. textil, cellulosa) 

<5 Andel-[%]    

Mikroorganismer (ej bakterier)      
Kiselalger 
 

<5 Andel-[%]    

Organiska partiklar 
(biologisk) 

65 Andel-[%]    

Mikroplaster      
Kiselhaltiga partiklar  
(t.ex. plast, färg, gummi) 

<5 Andel-[%]    

Aluminiumhaltiga partiklar 
(t.ex. plast) 

<5 Andel-[%]    

Övriga partiklar      
Tennhaltiga partiklar 
 

<5 Andel-[%]    

 
 

 
Figur 4 visar vattnet efter tillsatt av HNO3. Konstgräsfibrer syns. 
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Er beteckning Konstgräs 2B 
  
Provtagare Hanna Oskarsson 
Provtagningsdatum 2017-11-08 
 
Labnummer O10945825 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
Partikelanalys*   2 2 EH 
Mineral       
Kiselrika partiklar  
(t.ex. silikatmineral) 

45 Andel-[%]    

Kiseloxid 
(t.ex. kvarts) 

10 Andel-[%]    

Fibrer      
Organiska fibrer  
(t.ex. textil, cellulosa) 

5 Andel-[%]    

Mikroorganismer (ej bakterier)      
Kiselalger  Andel-[%]    
Organiska partiklar 
(biologisk) 

40 Andel-[%]    

Mikroplaster      
Organiska partiklar  
(t.ex. plast) 

ej påvisat Andel-[%]    

Övriga partiklar      
Järnrika partiklar 
(t.ex. rost, metall) 

<5 Andel-[%]    

 
 

 
Figur 5 visar vattnet efter tillsatt av HNO3. Konstgräsfibrer syns. 
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Er beteckning Konstgräs 2C 
  
Provtagare Hanna Oskarsson 
Provtagningsdatum 2017-11-08 
 
Labnummer O10945826 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
Partikelanalys*   2 2 EH 
Mineral       
Kiselrika partiklar  
(t.ex. silikatmineral) 

30 Andel-[%]    

Kiseloxid 
(t.ex. kvarts) 

10 Andel-[%]    

Fibrer      
Organiska fibrer  
(t.ex. textil, cellulosa) 

<5 Andel-[%]    

Mikroorganismer (ej bakterier)      
Kiselalger 5 Andel-[%]    
Organiska partiklar 
(biologisk) 

50 Andel-[%]    

Mikroplaster      
Kiselhaltiga partiklar  
(t.ex. plast, färg, gummi) 

<5 Andel-[%]    

 
 

 
Figur 6 visar vattnet efter tillsatt av HNO3. Konstgräsfibrer syns. 
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Er beteckning Fallskydd 3A 
  
Provtagare Hanna Oskarsson 
Provtagningsdatum 2017-11-08 
 
Labnummer O10945827 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
dimetylftalat <0.60 µg/l 3 1 MB 
dietylftalat <0.60 µg/l 3 1 MB 
di-n-propylftalat <0.60 µg/l 3 1 MB 
di-n-butylftalat <0.60 µg/l 3 1 MB 
di-iso-butylftalat <0.60 µg/l 3 1 MB 
di-pentylftalat <0.60 µg/l 3 1 MB 
di-n-oktylftalat (DNOP) <0.60 µg/l 3 1 MB 
di-(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) <1.3 µg/l 3 1 MB 
butylbensylftalat <0.60 µg/l 3 1 MB 
di-cyklohexylftalat <0.60 µg/l 3 1 MB 
 
 
Er beteckning Fallskydd 3B 
  
Provtagare Hanna Oskarsson 
Provtagningsdatum 2017-11-08 
 
Labnummer O10945828 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
dimetylftalat <0.60 µg/l 3 1 MB 
dietylftalat <0.60 µg/l 3 1 MB 
di-n-propylftalat <0.60 µg/l 3 1 MB 
di-n-butylftalat <0.60 µg/l 3 1 MB 
di-iso-butylftalat <0.60 µg/l 3 1 MB 
di-pentylftalat <0.60 µg/l 3 1 MB 
di-n-oktylftalat (DNOP) <0.60 µg/l 3 1 MB 
di-(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) <1.3 µg/l 3 1 MB 
butylbensylftalat <0.60 µg/l 3 1 MB 
di-cyklohexylftalat <0.60 µg/l 3 1 MB 
 
 
Er beteckning Fallskydd 3C 
  
Provtagare Hanna Oskarsson 
Provtagningsdatum 2017-11-08 
 
Labnummer O10945829 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
dimetylftalat <0.60 µg/l 3 1 MB 
dietylftalat <0.60 µg/l 3 1 MB 
di-n-propylftalat <0.60 µg/l 3 1 MB 
di-n-butylftalat <0.60 µg/l 3 1 MB 
di-iso-butylftalat <0.60 µg/l 3 1 MB 
di-pentylftalat <0.60 µg/l 3 1 MB 
di-n-oktylftalat (DNOP) <0.60 µg/l 3 1 MB 
di-(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) <1.3 µg/l 3 1 MB 
butylbensylftalat <0.60 µg/l 3 1 MB 
di-cyklohexylftalat <0.60 µg/l 3 1 MB 
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Er beteckning Konstgräs 3A 
  
Provtagare Hanna Oskarsson 
Provtagningsdatum 2017-11-08 
 
Labnummer O10945830 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
dimetylftalat <0.60 µg/l 3 1 MB 
dietylftalat <0.60 µg/l 3 1 MB 
di-n-propylftalat <0.60 µg/l 3 1 MB 
di-n-butylftalat <0.60 µg/l 3 1 MB 
di-iso-butylftalat <0.60 µg/l 3 1 MB 
di-pentylftalat <0.60 µg/l 3 1 MB 
di-n-oktylftalat (DNOP) <0.60 µg/l 3 1 MB 
di-(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) <1.3 µg/l 3 1 MB 
butylbensylftalat <0.60 µg/l 3 1 MB 
di-cyklohexylftalat <0.60 µg/l 3 1 MB 
 
 
Er beteckning Konstgräs 3B 
  
Provtagare Hanna Oskarsson 
Provtagningsdatum 2017-11-08 
 
Labnummer O10945831 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
dimetylftalat <0.60 µg/l 3 1 MB 
dietylftalat <0.60 µg/l 3 1 MB 
di-n-propylftalat <0.60 µg/l 3 1 MB 
di-n-butylftalat <0.60 µg/l 3 1 MB 
di-iso-butylftalat <0.60 µg/l 3 1 MB 
di-pentylftalat <0.60 µg/l 3 1 MB 
di-n-oktylftalat (DNOP) <0.60 µg/l 3 1 MB 
di-(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) <1.3 µg/l 3 1 MB 
butylbensylftalat <0.60 µg/l 3 1 MB 
di-cyklohexylftalat <0.60 µg/l 3 1 MB 
 
 
Er beteckning Konstgräs 3C 
  
Provtagare Hanna Oskarsson 
Provtagningsdatum 2017-11-08 
 
Labnummer O10945832 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
dimetylftalat <0.60 µg/l 3 1 MB 
dietylftalat <0.60 µg/l 3 1 MB 
di-n-propylftalat <0.60 µg/l 3 1 MB 
di-n-butylftalat <0.60 µg/l 3 1 MB 
di-iso-butylftalat <0.60 µg/l 3 1 MB 
di-pentylftalat <0.60 µg/l 3 1 MB 
di-n-oktylftalat (DNOP) <0.60 µg/l 3 1 MB 
di-(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) <1.3 µg/l 3 1 MB 
butylbensylftalat <0.60 µg/l 3 1 MB 
di-cyklohexylftalat <0.60 µg/l 3 1 MB 
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. 
 
 Metod 
1 Paket OV-1 

Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA), enligt metod baserad på US EPA 
8270 och CSN EN ISO 6468. 
Mätning utförs med GC-MS. 
 
PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, 
dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. 
 
Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten; summa PAH L, summa PAH M och summa PAH H. 
Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen. 
Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren 
Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren,              
indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen) 
Enligt nya direktiv från Naturvårdsverket oktober 2008 
 
Rev 2013-09-18 
 

2 Paket A-4H. 
Partikelbestämning, kvalitativ i vatten (identifiering av olika partikeltyper, förekomst av mikroplaster). 
 
Rev 2017-10-12 
 

3 Paket OV-4. 
Bestämning av ftalater, enligt metod baserad på US EPA 8061 A. 
Mätning utförs med GC-MS. 
 
Rev 2013-09-23 
 

 
 
 Godkännare 
EH Elke Hålenius 

 
MB Maria Bigner 

 
 
 
 Utf1 
1  

För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, 190 00, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska 
ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma 
MLA som SWEDAC är signatär till. 
Laboratorierna finns lokaliserade i;  
Prag, Na Harfê 9/336, 190 00, Praha 9,  
Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 470 01 Ceska Lipa,  
Pardubice, V Raji 906, 530 02 Pardubice.  
 
Kontakta ALS Stockholm för ytterligare information. 
 
 

2 För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd.  
 

 
 
Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the 
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.  
Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen. 
                                                           
1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). 
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Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 
ytterligare information kontakta laboratoriet. 
 
 
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. 
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se 
 
 
Den digitalt signerade PDF filen representerar originalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.  
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Ankomstdatum 2017-11-24 Enviroplanning AB 
Utfärdad 2017-12-07 Maja Halling 
    
  Lilla Bommen 5C 
  411 04 Göteborg 
  Sweden 
 
Projekt 4066-05  
 
 
Analys:  I5 
 
Er beteckning Granulat 2 
 Viksjövallen 
Provtagare Hanna Oskarsson 
Provtagningsdatum 2017-11-23 
 
Labnummer U11397686 
Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
As 0.535 0.145 mg/kg 1 H IDJO 
Ba 6.65 0.96 mg/kg 1 H IDJO 
Cd 0.275 0.037 mg/kg 1 H IDJO 
Co 0.516 0.080 mg/kg 1 H IDJO 
Cr 4.79 0.74 mg/kg 1 H IDJO 
Cu 0.988 0.180 mg/kg 1 H IDJO 
Mo <0.1  mg/kg 1 H IDJO 
Ni 4.38 0.89 mg/kg 1 H IDJO 
Pb 3.89 0.52 mg/kg 1 H IDJO 
V 3.21 0.48 mg/kg 1 H IDJO 
Zn 9180 1620 mg/kg 1 H DKA 
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 Metod 
1 Analys enligt paket I5: 

 
Uppslutning i UltraCLAVE med HNO3 och spår av HF. Vid behov homogeniseras provet genom klippning eller 
malning.   
 
Analys med ICP-SFMS har skett enligt SS EN ISO 17294-1, 2 (mod) samt EPA-metod 200.8 (mod). 
Notera att rapporteringsgränser kan påverkas om det t.ex. finns behov av extra spädning pga provmatrisen men även 
om provmängden är begränsad. 
 
 
 

 
 
 Godkännare 
DKA Dan Krekula 

 
IDJO Ida Jonsson 

 
 
 
 Utf1 
H ICP-SFMS  

 
 
 
* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. 
 
Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the 
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.  
Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen. 
 
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 
ytterligare information kontakta laboratoriet. 
 
 
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. 
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se 
 
 
Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.  
 
 

                                                           
1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). 
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Ankomstdatum 2017-11-17 Enviroplanning AB 
Utfärdad 2017-12-05 Maja Halling 
    
  Lilla Bommen 5C 
  411 04 Göteborg 
  Sweden 
 
Projekt Järfälla, konstgräsplan  
Bestnr 4066-05  
 
 
Analys av material    
 
Er beteckning Granulat 1 
  
Provtagare H. Oskarsson 
Provtagningsdatum 2017-11-08 
 
Labnummer O10949186 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
naftalen 0.13 0.025 mg/kg 1 1 CL 
acenaftylen <100  mg/kg 1 1 CL 
acenaften <100  mg/kg 1 1 CL 
fluoren <100  mg/kg 1 1 CL 
fenantren 0.87 0.17 mg/kg 1 1 CL 
antracen <100  mg/kg 1 1 CL 
fluoranten 3.6 0.69 mg/kg 1 1 CL 
pyren 15 2.9 mg/kg 1 1 CL 
bens(a)antracen 0.36 0.069 mg/kg 1 1 CL 
krysen 0.37 0.071 mg/kg 1 1 CL 
bens(b)fluoranten 0.20 0.040 mg/kg 1 1 CL 
bens(k)fluoranten 0.13 0.025 mg/kg 1 1 CL 
bens(a)pyren 0.39 0.075 mg/kg 1 1 CL 
dibens(ah)antracen <0.30  mg/kg 1 1 CL 
benso(ghi)perylen <0.40  mg/kg 1 1 CL 
indeno(123cd)pyren <0.50  mg/kg 1 1 CL 
PAH, summa 16* 21  mg/kg 1 1 CL 
PAH, summa cancerogena* 1.5  mg/kg 1 1 CL 
PAH, summa övriga* 20  mg/kg 1 1 CL 
PAH, summa L* 0.13  mg/kg 1 1 CL 
PAH, summa M* 19  mg/kg 1 1 CL 
PAH, summa H* 1.5  mg/kg 1 1 CL 
       
dimetylftalat <0.10  vikt-% 2 1 CL 
dietylftalat <0.10  vikt-% 2 1 CL 
di-n-propylftalat <0.10  vikt-% 2 1 CL 
di-iso-butylftalat (DIBP) <0.10  vikt-% 2 1 CL 
di-n-butylftalat (DBP) <0.10  vikt-% 2 1 CL 
di-pentylftalat (DPP) <0.10  vikt-% 2 1 CL 
butylbensylftalat (BBP) <0.10  vikt-% 2 1 CL 
di-(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) <0.10  vikt-% 2 1 CL 
di-cyklohexylftalat <0.10  vikt-% 2 1 CL 
di-n-oktylftalat (DNOP) <0.10  vikt-% 2 1 CL 
di-iso-decylftalat (DIDP) <0.10  vikt-% 2 1 CL 
di-iso-nonylftalat (DINP) <0.10  vikt-% 2 1 CL 
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. 
 
 Metod 
1 Paket OJ-1. 

Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA). 
Mätning utförs med GC-MS. 
 
PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, 
dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. 
Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen. 
Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren 
Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren,              
indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen) 
Enligt direktiv från Naturvårdsverket oktober 2008. 
 
Rev 2017-04-07 
 

2 Paket OL-4. 
Bestämning av ftalater enligt DIN 19742 (2014-08). 
Mätning utförs med GC-MS. 
 
Rev 2016-07-05 
 

 
 
 Godkännare 
CL Camilla Lundeborg 

 
 
 
 Utf1 
1 För mätningen svarar GBA, Flensburger Straße 15, 25421 Pinneberg, Tyskland, som är av det tyska 

ackrediteringsorganet DAkkS ackrediterat laboratorium (Reg.nr. D-PL-14170-01-00). DAkkS är 
signatär till ett MLA inom EA, samma MLA som SWEDAC är signatär till. 
Laboratorierna finns lokaliserade på följande adresser: 
Flensburger Straße 15, 25421 Pinneberg 
Daimlerring 37, 31135 Hildesheim 
Brekelbaumstraße1, 31789 Hameln 
Im Emscherbruch 11, 45699 Herten 
Bruchstraße 5c, 45883 Gelsenkirchen 
Meißner Ring 3, 09599 Freiberg 
Goldtschmidtstraße 5, 21073 Hamburg 
 
Kontakta ALS Stockholm för ytterligare information. 
 

 
 
Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the 
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.  
Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen. 
 
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 
ytterligare information kontakta laboratoriet. 
 
 
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. 
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se 
 
 
                                                           
1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). 
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