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Sammanfattning
Mikroplaster är ett stort problem som idag får mer och mer uppmärksamhet både i media och
i forskningens värld. Konstgräsplaner har i Svenska Miljöinstitutet (IVL) forskningsrapport
från 2016 pekats ut som den näst största utsläppskällan till mikroplaster (IVL 2016). Den
kritik som konstgräsplaner oftast får har hittills fokuerat på utsläpp av miljöfarliga substanser
som till exempel polyaromatiska kolväten (PAH) med mera. Ändå är svinnet av granulat den
kanske största faran, då det årligen försvinner sammanlagt mellan 2300-3900 ton granulat från
svenska fotbollsplaner. IVLs resultat är tydliga men frågan om hur granulat sprider sig från
konstgräsplanen och ut i havet kvarstår.
Syftet med undersökningen är att utforska om vattendrag i närheten av konstgräsplaner är en
trolig spridningsväg för gummigranulat. Gummigranulat innehåller även plast och bryts ner
till mikroplastpartiklar som är ett stort miljöproblem. Genom provtagning av bottensediment i
olika vattenmiljöer i Halmstad kommun, där några vattenmiljöer ligger i närheten av
konstgräsplaner och några långt ifrån, ämnar denna studie undersöka om det finns en större
förekomst av gummifragment i vattenmiljöer vid konstgräsplaner än i de utan. Eftersom
granulatkornen nöts ner till mindre fragment, vilket kan påverka hur de tas upp av
vattenlevande organismer, är det även intressant att undersöka i vilken storleksfraktion
gummigranulatfragment är mest dominerande jämfört med det naturliga substratet.
För att undersöka detta utvecklade vi en metod där vi identifierat gummigranulat med hjälp av
ett mikroskop. Sedimentprover från 4 olika vattendrag, varav 2 i närheten av konstgräsplaner
och 2 längre ifrån, analyserades under mikroskop för att beräkna relationen mellan
granulatkorn och grus i sedimenten för tre olika substrat storleksfraktioner.
Storleksfraktioneringen 0-5 µm, 5-10 µm och 10-35 µm gjordes med hjälp av silar med
samma maskstorlek för att se skillnader i dominans av gummigranulatfragment i de olika
storlekskategorierna. Med hjälp av mikroskop räknades varje granulatkorn i förhållande till
gruskorn. Utvärdering av datan gjordes i statistikverktyget SPSS genom ett t-test och en
envägs-ANOVA där skillnaderna mellan provtagningsplatserna och storleksfraktionerna
analyserades.
Resultatet av analysen visar att det finns en signifikant högre förekomst av gummifragment i
vattendrag nära konstgräsplaner jämfört med de längre ifrån. I storleksfraktionen 10-35 µm
var gummifragment mest dominerande i proportion till grus. Undersökningen visar således att
närliggande vattendrag kan vara en spridningsväg för gummigranulat från konstgräsplaner,
och att djur som filterar eller äter partiklar i storlek 10-35 µm löper högst risk att få i sig stora
mängder gummi.

Nyckelord: Mikroplast, Fragmentering, Konstgräs, Storleksfraktion, Biotillgänglighet
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Abstract
Artificial turf pitches have been identified as the second largest source of microplastics in the
IVL's 2016 research report. The purpose of this study is to explore whether watercourses in
the vicinity of artificial turfs are a likely distribution route for rubber granulates. Also in what
size fraction rubber granules is most dominant compared to the natural substrate is
investigated. To investigate this, sediment samples from 4 different streams have been taken;
2 near artificial turfs and 2 further away. These have been analyzed in microscopes where
each rubber fraction relative to the gravel grain was counted in filter sizes 0-5 μm, 5-10 μm
and 10-35 μm. The result shows that there is a significantly higher incidence of rubber
fragments in watercourses near artificial turfs compared to those of further afield. In the size
fraction 10-35 μm, rubber fragments were most dominant in proportion to gravel. The study
thus shows that adjacent watercourses can be a spreading source of artificial turf granules, and
that animals that filter or eat particles of size 10-35 μm run the highest risk of absorbing large
quantities of rubber.
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Förord
Denna undersökning tillkom efter att vi läst IVL:s rapport Swedish sources and pathways for
microplastics to the marine environment i vilken konstgräsplaner pekas ut som den näst
största källan till mikroplast. Vi insåg under arbetet att man inom forskningen kring
konstgräsplaner till stor del fokuserar på miljöfaror förknippade med de skadliga ämnen som
finns i granulaten. Mindre vikt läggs på granulaten i sig och hur dessa, liksom andra
mikroplaster, kan tas upp av organismer. Vi vill tacka vår handledare Antonia Liess som
liksom vi är mycket intresserad av denna fråga och har hjälpt och inspirerat oss i vårt arbete.
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1 INLEDNING
Sedan den storskaliga produktionen av plastprodukter kom igång under mitten av 1900-talet
har utsläpp av mikroplast från landbaserade källor till haven ökat (Cole et al., 2011; IVL,
2016). Därför genomförde Svenska miljöinstitutet (IVL) på uppdrag av Naturvårdsverket år
2016 en kartläggning av svenska källor och spridningsvägar för mikroplast till marina miljöer
(IVL, 2016). I rapporten angavs motortrafik och slitage av vägbanor och däck som den enskilt
största källan. På andra plats, med ett uppskattat utsläpp på mellan 2300 – 3900 ton årligen i
Sverige, rankades konstgräsplaner.
Huvudsakligen är det genom förlust av fyllnadsmaterialet gummigranulat som spridning av
mikroplast från konstgräsplaner sker (Cheng et al., 2014; Magnusson, 2015). Dessa kan sedan
fragmenteras och därmed frigöra mikroskopiska partiklar så som mikroplast. Granulaten
fastnar på kläder och skor eller följer med maskiner vid underhåll som skottning och städning
av spelplanen och sprids då till området runt omkring (Cheng et al., 2014; Pochron et al.,
2017). IVLs uppskattning om konstgräsplaners utsläpp av mikroplaster är baserad på det
årliga återfyllnadsbehovet av granulat och i rapporten belyser de att det inte finns några
undersökningar som lyckats kvantifiera hur mycket granulatfragment som faktiskt når havet
(IVL, 2016). Flera studier har undersökt förekomsten av farliga ämnen i avrinningsvatten från
konstgräsplaner till dag- och dräneringsbrunnar och funnit bland annat förhöjda zinkhalter
(Bocca et al., 2009; Li et al., 2010; Selbes et al., 2015; Pochron et al., 2017). Ett
examensarbete från Stockholms Universitet visar att om gummigranulat hamnar i
dräneringsbrunnar kan de även riskera att spridas till närliggande vattenmiljöer, som skulle
kunna vara en tänkbar spridningsväg till den akvatiska miljön i största allmänhet, och sedan
vidare till haven (Widström, 2017). Än så länge finns det dock inga undersökningar på
migrationen av gummigranulat från konstrgäsplaner till närliggande vattendrag.
En del av problematiken med spridningen av gummigranulat till vattenmiljöer ligger i den
ökade mängden plast i haven. Material innehållande plast kan brytas ned i mindre fraktioner
och mikroskopiska plastpartiklar som kan favoriseras som föda av akvatiskt levande
organismer och transporteras uppåt i näringskedjan (Laist 1997; Kärrman et al., 2015). Dock
är kunskapen om hur gummigranulaten från konstgräsplaner fragmenteras, och hur olika
storleksfraktioner påverkar miljön, i dagsläget liten.
Nedan förklaras kortfattat begreppet mikroplaster. Efter detta följer två avsnitt; ett om
spridningsvägar som behandlar konstgräsplaners uppbyggnad och hur spridningen av granulat
sker från dessa, samt ett avsnitt om storlekens betydelse för nedbrytningen av granulat och
dess påverkan på olika organismer.

1.1 Mikroplast
Mikroplaster definieras som små syntetiska plastpartiklar mindre än 5 mm (Arthur et al.,
2009). De flesta studier kring mikroplaster undersöker förekomsten av plastfibrer och
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fragment med ursprung från syntetiska produkter vilka idag är ett stort problem i världshaven.
Det finns idag meningsskiljaktigheter om avgränsningen i storlek av mikroplaster vilket gör
att det är svårt att utföra en adekvat jämförelse mellan förekomsten av mikroplaster på olika
områden (Cauwenberghe et al., 2015). I denna studie används definitionen med fragment
mellan 1 μm och 5 mm, vilket även används i IVLs rapport från 2016 som är en viktig
utgångspunkt i studien. Gummigranulat kan leda till mikroplaster genom att nedbrytning och
slitage frigör mikroskopiska partiklar i samma storlekskategori som traditionella mikroplaster.

1.2 Förekomst av gummigranulat i närheten av konstgräsplaner
1.2.1 Konstgräsplaner
Flykten av gummigranulat från konstgräsplaner kan leda till att ungefär lika många ton
granulat behöver återfyllas under konstgräsplanens livstid (10-15 år) som vid anläggningen av
den (Magnusson, 2015). Unisport, Skandinaviens ledande leverantör på sportbeläggning,
anger på sin hemsida att mellan 5-10 ton granulat försvinner årligen (Unisport, 2017). I
genomsnitt 2 ton granulat per år och plan återfylls till konstgräsplaner i Halmstad kommuns
regi (Eidergård, Jonas; personlig kommunikation). Trots det marknadsförs konstgräsets
egenskaper som ett både mer miljövänligt och billigare alternativ än naturligt gräs, och
konstgräs används på både kommunala idrottsplatser och hos större fotbollsklubbar med spel
på elitnivå. Konstgräs är mer slitstarkt och möjliggör utomhusspel under större delen av året,
oberoende av vädret. Det kan anläggas i områden i vilka det är svårt att få naturligt gräs att
växa och skötseln av konstgräs kräver betydligt mindre mängder vatten och inte heller några
pesticider eller gödningsmedel (Nilsson et al., 2008, Cheng et al., 2014). I Sverige fanns i
november 2016 omkring 900 konstgräsplaner och inom Halmstad Kommun 6 stycken (Fogis,
2017; Eidegård, Jonas; personlig kommunikation).
Idag är den så kallade tredje generationens konstgräs den mest förekommande. Den är ättling
till första generationens konstgräs, AstroTurf, som utvecklades av det amerikanska
kemiföretaget Monsanto på 1960-talet (Cheng et al., 2014). Gräsfibrerna i dagens konstgräs
kan tillverkas av polyeten, polypropylen eller polyamid och är fästa i en plastmatta tillverkad
av en blandning av polypropylen, polyamid 6, polyester, polyolefiner och polyurethaner
vilken rullas ut och fogas ihop till önskad storlek (Cheng et al., 2014; Magnusson, 2015,
Nilsson et al., 2008). Värt att notera är att slitaget av gräsfibrerna skulle kunna leda till att mer
mikroskopiskt plast frigörs från konstgräsplaner, men detta ingår inte i denna studie. För att
hålla mattan på plats och för att hjälpa gräsfibrerna att förbli stående används fyllnadsmaterial
som kvartssand och därefter ett sviktande lager granulat (Cheng et al., 2014; Magnusson,
2015). Genom att använda en stötdämpande och isolerande plast- och/eller gummipadd
mellan konstgräset och marken under kan längden på gräsfibrerna kortas och mängden
granulat minskas (Unisport, 2017).
Det idag vanligaste och billigaste granulatet är så kallat SBR-granulat (Styrene butadien
rubber), tillverkade av kasserade och återvunna däck. EPDM-granulat (Etylen propylen dien
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monomer) är nytillverkade granulat av vulkaniserat industrigummi och har enligt leverantörer
hög miljösäkerhetsklass. En variant som kallas R-EPDM tillverkas av återvunnet EPDMmaterial som exempelvis bilmattor och kablar. Granulat kan också tillverkas av termoplast av
TPE-polymer (Styrene ethylene butadien styrene). Materialet är inte vulkaniserat och kan
därför återvinnas och klarar naturvårdsverkets krav för känslig mark (Klima- og
forurensningsdirektoratet, 2012; Cheng et al., 2014; Unisport, 2017).

1.2.2 Spridningsvägar från konstgräsplaner
Den dominerande spridningsvägen från fotbollsplanen anses i dagsläget vara ytavrinning till
dränering (Cheng et al., 2014; Pochron et al., 2017). Även vinterns snöröjning, där granulaten
lägger sig i snön och sedan fraktas bort, är en stor orsak till det stora behovet av påfyllnad.
Också vid harvning förekommer en viss flykt av granulaten (Wredh, 2014; Sweco, 2016).
Gummigranulaten kan även fastna på skor och kläder och därmed följa med spelare hem där
det sedan spolas ner i avloppet (Wredh, 2014). Ett problem med att beräkna hur mycket olika
spridningsvägar bidrar till svinnet av granulat från konstgräsplaner är bristen på forskning
kring spridningsvägar. Detta bygger i sin tur på svårigheter i att kvantifiera det granulat som
sprids genom exempelvis dräneringsrör, snöröjning etc. IVLs rapport (2016) bygger på
beräkningar på hur mycket granulat som försvinner från planerna men inte hur mycket som
faktiskt når marina eller limniska recipienter. Den svenska studien av migration av
gummigranulat till dräneringsbrunnar visar att spridningen visserligen är ett problem, men att
det inte är så stor som man tänkt och att andra spridningsvägar behöver utredas mer
(Widström, 2017). Det är även svårt att fastställa att de gummifragment som finns i
dagvattensystemet eller havet faktiskt härrör från konstgräsplaner, då de även kan komma från
andra källor. Slutsatsen i IVLs rapport är att det är sannolikt att gummigranulaten från
konstgräsplaner förs vidare med dagvattnet och slutligen till havet. Eftersom inga data har
kunnat tas fram för hur mycket mikroplast som faktiskt finns i dagvattnet finns det många
frågetecken kring hur mycket olika spridningsvägar bidrar med svinnet, och hur mycket
granulat som faktiskt når ut i våra hav.

1.3 Storlekens betydelse
1.3.1 Nedbrytning av gummigranulat
Förståelse för hur gummimaterial bryts ner i miljön är betydelsefull för att kunna bedöma
effekten av utsläpp av gummigranulat i naturen. Polymermaterial i däck är under normala
omständigheter persistent men i naturen påverkas materialet och ämnena i det av både
biotiska och abiotiska krafter som leder till förändring i den fysiska och kemiska strukturen i
granulatet och därmed påskyndar nedbrytningen (Cheng et al., 2014). Värme och solljus
torkar ut gummit samtidigt som det förstärker effekten av syremolekyler som tränger in i
däcket och oxiderar vulkaniseringen. Ultraviolett strålning och ozon agerar på ytskiktet
genom att orsaka destruktion av skyddsmedel och sprickbildning. Sprickor kan också uppstå
vid minusgrader då vattenmolekyler i hålrum i materialet fryser och expanderar. Exponering
för pH-förändringar, fukt och väta kan leda till att lösliga ämnen lakas ur, mekanisk nötning
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orsakar sönderdelning till mindre fraktioner och växlingar i klimatet kan sammanfattningsvis
leda till att materialet åldras i snabbare takt än under normala omständigheter (Cheng et al.,
2014; Selbes et al., 2015).
I gummimaterial finns olika skydds-, tillsats- och stabiliseringsmedel och där ingår även
petroleumprodukter som aromatiska oljor (PAH), svavel, zinkoxid och plastmaterial som
polyeten och polypropylen (KemI, 2006; Nilsson et al., 2008; Cheng et al., 2014; Selbes et al.,
2015; Landi et al., 2016). I en preliminär rapport av Europeiska Kemikaliemyndigheten,
ECHA, om hälsoriskerna med konstgräsgranulat tillverkade av kasserade däck dras slutsatsen
att inga hälsorisker för människor föreligger (ECHA, 2017). Rapporten är dock enbart
inriktad på hälsorisker och inte miljörisker.

1.3.2 Mikroplastens påverkan på organismer
Storleken på gummigranulaten kan ha en betydelse för dess biotillgänglighet. Det finns få
studier på hur just granulat i sig inverkar på vattenlevande organismer, men däremot finns det
mycket forskning på hur mikroplaster av olika storlek och form påverkar akvatiska djur.
Plastpartiklar som sprids till havet riskerar att förtäras av över 180 olika arter; stora partiklar
hamnar exempelvis i sköldpaddor, fiskar och fåglar och småpartiklar (mikroplast) förtärs av
djurplankton, yngel och märlkräftor (Laist, 1997; Murray & Cowie, 2011; Cole et al., 2013).
På senare år har man även hittat mikroplaster i djuphavssediment, i så höga halter som 2000
partiklar per m2 på djup ner till 5000 m (Fisher et al., 2015; Van Cauwenberghe et al., 2013b).
Halterna ökar ständigt, exempelvis har man i belgiska stränder kunnat se en trippel ökning av
mikroplaster de senaste 20 åren (Claessens et al., 2011). När andelen mikroplaster i haven
ökar finns även risken att mikroplaster biomagnifieras uppått genom trofiska nivåer. Detta kan
leda till att mikroplast och även de föroreningar som partiklarna kan föra med sig återfinns i
mänsklig föda (Kärrman et al., 2015).
Ett av problemen som kan uppstå då mikroplast når den marina miljön är att fiskar och andra
organismer kan missta mikroplasterna för föda eller även medvetet selektera mikroplast
framför den vanliga födan (Lusher, 2015). Eftersom mikroplast kan sedimenteras riskerar
bottenlevande organismer och/eller detritivorer att påverkas, men även marina maskar och
olika typer av larver (Thompson et al., 2004; Murray & Cowie, 2011). Generalister såsom
sjögurkor söker föda i den bentiska zonen och tar in stora mängder sediment utan selektering
och kan då få i sig inte bara de önskvärda mikroorganismerna utan även mikroplast (Graham
& Thompson, 2009). En ökad proportion av mikroplaster i sediment kan därmed öka
mängden plast dessa organismer ingesterar. Effekterna ett intag av mikroplaster kan ge är
exempelvis blockering av matsmältningskanalen, minskad reproduktion, minskad
tillväxthastighet och inbäddning av mikroplaster i vävnader (Wright, 2013; Derraik, 2002).
Storleken är en viktig faktor för mikroplastens biotillgänglighet och förmågan att föra med sig
giftiga ämnen. De största avgörande faktorerna för risken att upptas som föda av
vattenlevande organismer anses i nuläget vara kornens storlek, färg och densitet (Kach &
Ward, 2008; Wright et al., 2013). Storleken är av särskild betydelse pågrund av att olika
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organismer föredrar olika storlek på födan. Laboratoriestudier med larver uppvisar att
organismen äter partiklar på mellan 3 mm och 10 mm och tycktes förtära mer av de mindre
storlekarna på 3 mm. Detta tydliggör vikten av storlek och dess inverkan på sannolikheten för
att mikroplaster väljs som födoalternativ, vilket därmed belyser riskerna med att
mikroplasterna bryts ner till mindre och mindre bitar (Bolton & Havenhand, 1998). Ett annat
problem med mikroplaster är deras benägenhet att föra med sig giftiga ämnen. På grund av de
stora ytorna i förhållande till volym kan en större andel giftiga ämnen föras vidare ut i biotan,
exempelvis särskilt farliga ämnen som PCBs, PAHs, DDT och metaller (Bocca et al., 2009;
Cauwenberghe et al., 2015). Ytans tillstånd i sig kan också spela en roll för hur väl andra
ämnen kan fastna. Skrovliga ytor gör det lättare för andra ämnen att fästa vilket även verkar
stämma för plastpellets. Pellets som hunnit slitas ner till en ojämn yta får en högre affinitet för
föroreningar än nytillverkade pellets (Fotopoulou & Karapanagioti, 2012; Selbes et al., 2015).
Både biotillgänglighet och förmågan att föra med sig skadliga ämnen påverkas av storleken
och därför är det viktigt att undersöka hur stora de mest vanliga mikroplastpartiklarna är.

1.4 Syfte och mål
Syftet med undersökningen är att utforska om närliggande vattendrag är en möjlig
spridningsväg för gummigranulat, och i förlängningen mikroplaster, från konstgräsplaner.
Genom provtagning av bottensediment i olika vattenmiljöer i Halmstad kommun, där några
tros vara påverkade och andra opåverkade av konstgräsplaner, vill vi ta reda på om det finns
en större förekomst av gummifragment i vattenmiljöer vid konstgräsplaner än i de utan.

1.4.1 Frågeställningar


Finns det mer gummigranulat i vattenmiljöer som är nära konstgräsplaner jämfört med
vattenmiljöer utan konstgräsplaner i närheten?



I vilken storleksfraktion är gummigranulat mest dominerande jämfört med det
naturliga substratet?

2 MATERIAL OCH METOD
Nedan följer en beskrivning av den metod som utarbetats för att genomföra den praktiska
undersökningen. Avsaknandet av en standardiserad analysmetod ledde till att en egen metod
anpassad till de tekniska förutsättningar som fanns tillgängliga utvecklades.

2.1 Design
Eftersom syftet med undersökningen var att studera om vattendrag kan bidra till spridningen
av granulat valde vi vattendrag med in och utflöde som provtagningsplatser. Två av
provtagningsplatserna valdes så att konstgräsplaner skulle ligga i anslutning till vattendraget.
De andra två provtagningsplatserna fungerar som kontroll, ligger utanför stadsmiljön och har
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inga konstgräsplaner i närheten. Studiens geografiska avgränsning var Halmstad kommun
vilket begränsade möjliga provtagningsplatser. Därför varierar avståndet mellan
provtagningsplatserna och konstgräsplanerna. På varje provtagningsplats valdes fem olika
lokaler ut. Ett prov togs vid varje lokal, så att det totala antal replikat per provtagningsplats
blev fem. Alla provtagningar utfördes på samma sätt genom att en burk skrapades längs med
botten. Sedimentproverna delades därefter in i fyra olika storleksfraktioner med hjälp av en
sil och proportionen gummifragment i förhållande till gruskorn fastställdes i procent för tre av
storleksfraktionerna.

2.2 Provtagningsområden
Inför valet av provtagningsplatser kontaktades Halmstads kommun för information om hur
många konstgräsplaner som finns i kommunen och var dessa är belägna. Kartor över
kommunen studerades för att hitta vattendrag som inte låg i närheten av konstgräsplaner.
Innan provtagningen genomfördes gjordes studiebesök vid varje plats för att verifiera platsens
lämplighet utifrån studiens kriterier. I Halmstad kommun finns konstgräsplaner på Skedalahed
IP, Halmstad arena, Kärlekens IP och i samhället Harplinge utanför Halmstads tätort.
Möjligheten att provta i två vattendrag som båda hade exakt samma avstånd till en
konstgräsplan fanns inte i Halmstad, men för undersökningen ansågs det ändå intressant att
titta på två vattendrag med olika avstånd till konstgräs. Baserat på tillgången på vattendrag
valdes de fyra följande provtagningsplatserna; två provtagningsplatser med konstgräs; en
inom 100 meter (Kärlekens IP) och en inom 1 kilometer (Örjans vall) och två kontrollplatser
med mer än 3 kilometer till någon konstgräsplan.

Figur 1. Karta över provtagningsplatser. Röda prickar markerar provtagningsplatser, gröna prickar markerar
konstgräsplaner.

1. Bäck vid Kärlekens IP (Konstgräs) - Idrottsplatsen, som ligger i stadsdelen Kärleken i
Halmstad, har en 11-mannaplan från 2016 med EPDM-granulat som fyllnadsmaterial
(Halmstad kommun, 2017). Provtagningen skedde i en bäck som rinner cirka 100 meter från
planen, parallellt med planens ena kortsida. Marken sluttar ner mot bäcken från spelplanen
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och vid okulär granskning av omgivningen hittades granulat på marken hela vägen från
spelplanen till provtagningsplatsen. Platsen valdes för det korta avstånden mellan
konstgräsplanen och vattendraget.
2. Ån Nissan utanför Örjans vall (Konstgräs) - Fotbollsarenan Örjans vall har inte
konstgräs men bedömningen gjordes att Nissan skulle kunna vara recipient för gummigranulat
från Halmstad arena via dagvatten och spridning av granulat via besökande spelares
utrustning. Spelplanerna på Halmstad arena har SBR-granulat (Halmstad kommun, 2017) och
avståndet till Örjans vall är omkring 1 kilometer. Granulaten hade samlats i tjockare lager i
utkanterna av besiktigad konstgräsplan och spridning upptäcktes under markvegetationen i
området omkring.
3. Toftasjön (Opåverkad) - Sjö belägen utanför Skedala, cirka åtta kilometer österut från
Halmstad och omkring 4 kilometer från Skedala IP. Området runt sjön är ett populärt
strövområde med vandringsleder och rastplatser vid sjökanten.
4. Torvsjön (Opåverkad) - Sjö belägen cirka 11 kilometer öster om Halmstad längs med
riksväg 25 och omkring 6 kilometer från Skedala IP. Vandringsleder binder ihop med området
runt Toftasjön. Torvsjön nyttjas av hobbyfiskare.
I samband med provtagningen studerade vi området omkring konstgräsplanerna och besökte
även idrottsplatsen på Skedalaheds IP som har SBR-granulat (Halmstad kommun, 2017). Det
vi kunde konstatera var att granulaten på alla ställen förvarades i högar i kanterna av
spelplanerna och även direkt på marken runtomkring. Spridningen av granulat till
markområdet runt omkring verkade vid en okulär besiktning som relativt stor.

Figur 2. Förvaring av granulat vid Skedalahed. Endast okulär granskning.
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2.3 Provtagning
Provtagning skedde den 17 mars 2017. Lokalerna på varje provtagningsplats valdes ut så
slumpmässigt som möjligt men hänsyn togs till vissa faktorer. Botten med många och stora
stenar valdes bort och likaså platser där den fysiska tillgängligheten till vattnet gjorde
provtagning svår. Framför allt vid Torv- och Toftasjön var det nödvändigt att anpassa
provtagningsplatserna efter rådande terräng vilket ledde till mindre spridning på
provplatserna. För varje provtagning användes samma burk med måtten 8 x 8 x 3 cm som
fästes i ena änden av en förlängningsstav. Själva provet togs cirka 15-20 cm från strandkanten
under vattnet. Burken skrapades längs bottnen tills halva burken fyllts med sediment. Alla
delprov samlades i samma behållare, en för varje provområde vilket gav totalt fyra
huvudprov. För att förhindra att proven torkade fylldes behållaren med vatten från
provtagningsområdet.

2.4 Efterbearbetning
För att studera hur spridningen av gummifragment var i olika storleksfraktioner silades varje
prov genom en sil med minskande maskstorlek vilket ledde till att provet delades in i fyra
storlekskategorier; 0-5 μm, 5-10 μm, 10-35 μm och 35-60 μm. Mellan varje nytt prov
rengjordes silen noggrant för att undvika kontaminering av föregående prov. Vi analyserade
inte de största partiklar från 35 till 60 µm, men kunde konstatera att sedimentet innehöll
gummifragment som var synliga för blotta ögat.
Vi utvecklade ett antal kriterier för att särskilja gummifragment från andra svarta men
naturliga partiklar vid granskning. Granulatkorn inhämtades från en konstgräsplan och var
utgångspunkt för hur gummifragment i sedimenten bedömdes. Vid granskning i mikroskop
bryter granulat, till skillnad från gruskorn, inte ljuset. Granulatet absorberar istället ljuset och
har samma färg över hela partikeln med undantag för längst ut i kanterna där materialet är
tunnare. Gummigranulatets kanter är naggade men inte vassa (figur 1). Vid granskningen
användes primärt förstoring 40x i mikroskopet, men vid behov 60x.

A

B

Figur 3. Granulatkorn A med typisk
form, färg, kantform och ljusgenomtränglighet.
Granulatkorn B till höger med typisk form, färg, kantform och ljusgenomtränglighet. Till vänster syns ett
gruskorn av mer genomskinlig karaktär.
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Varje prov från alla fyra provtagningsplatser hanterades på samma sätt. För att kunna
fastställa förhållandet mellan andelen gummifragment och grus i proven togs ett stickprov
från varje storlekskategori, 35 μm, 10 μm och 5 μm. Förhållandet mellan antalet
gummifragment och gruskorn i stickprovet togs fram genom att räkna antalet partiklar av
respektive ursprung per synfält. Resultaten noterades i ett exceldokument där förekomsten av
gummifragment i förhållande till grus räknades fram i procent. Antalet gummifragment
dividerades med andelen räknade gummifragment och grus och multiplicerades med 100.
Sammanlagt fem synfält studerades per stickprov. Ingen vikt lades vid andra organiska eller
oorganiska partiklar eller fibrer. Totalt studerades 15 replikat per huvudprov vilket gav totalt
180 prov som underlag i undersökningen.
Utvärdering av den data som framkommit under efterarbetet skedde i statistikverktyget SPSS.
Genom ett t-test analyserades skillnaderna mellan storleksfraktionerna beroende på om de
antogs vara påverkade av en konstgräsplan eller inte. En envägs-ANOVA gjordes för att
studera variationen inom och mellan provtagningsplatserna.

2.5 Litteratursökning och nyckellitteratur
I sökandet efter relevant vetenskaplig litteratur används databaserna Science direct och Web
of Science samt Google Scholar. Rapporter och för ämnet relevanta webbsidor har hittats
genom sökmotorn Google.
Sökorden som användes var mikroplast, konstgräsplaner, konstgräsplaners miljöpåverkan,
gummigranulat, plastgranulat, återvunnet däckmaterial, micro plastics, artificial turfs, rubber
crumbs, recycled tires, environmental effects of artificial turfs.
Huvudkällor för studien har varit IVLs rapport Swedish sources and pathways for micro
plastics to the marine environment från 2016, Environmental and health impacts of artificial
turf; a review från 2014 av Cheng et al, samt Microplastics as contaminants in the marine
environment: A review från 2011 av Cole et al.

3 RESULTAT
Undersökningen av bottensediment i vattenmiljöer visade att förekomsten av gummifragment
är större i vattendrag i närheten av konstgräsplaner än i vattendrag som genom sin geografiska
placering ligger långt ifrån en konstgräsplan och därför förmodades vara opåverkade.
I figur 4 framgår att bakgrundsnivån i Toftasjön och Torvsjön vid tiden för provtagning låg på
omkring 1 procent i alla kontrollerade storleksfraktioner. I vattendrag som låg i närheten av
konstgräsplaner uppmättes högre värden. I storleksintervallet 0-5 μm var andelen
gummifragment 5,7 procent, i storleksintervallet 5-10 μm var andelen 9,4 procent och störst
andel hittades i storleksintervallet 10-35 μm med 9,8 procent.
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Figur 4. Redovisning av förhållandet mellan gummifragment och grus (%) i sediment från provplatserna i
samtliga undersökta storlekskategorier. Felstaplarna visar standardavvikelsen.

Ett t-test visade att det finns en signifikant skillnad i förhållandet mellan gummifragment och
grus i bottensediment mellan vattendrag i närheten av konstgräs och de långt ifrån. Skillnad
hittades i samtliga undersökta storleksfraktioner, se tabell 1.
Tabell 1. Tabellen redovisar resultatet av ett t-test där signifikant skillnad i proportionen gummifragment/grus i

sedimentet hittades mellan provplatser med konstgräsplan i avrinningsområdet och provplats utan. I tabellen
redovisas medelvärdet av förekomsten av gummifragment i sedimentet angett i procent, F-värde med
frihetsgrader samt signifikans.

Storlekskategorier Medelvärde förekomst av
gummi i sediment i %

F-värde med df P-värde

0-5 µm

4,7

12,4 (18;10,425) 0,002

5-10 µm

8,5

5,3 (18; 10,248)

0,034

10-35 µm

8,9

9,3 (18; 9,406)

0,007

Det fanns en signifikant skillnad mellan storlekskategorierna i förhållandet gummifragent och
grus när vattendrag användes som en oberoende variabel i en envägs-ANOVA, se tabell 2.
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För det minsta storleksintervallet, 0-5 μm, fanns signifikant högre andel gummifragment i
proportion till grus (P < 0,005) mellan provområdena med konstgräsplan i närheten;
Kärlekens IP och Örjans vall/Nissan, och de utan; Toftasjön och Torvsjön (Tukey HSD test).
För storlekskategorin 5-10 μm fanns en signifikant högre andel gummifragment i proportion
till grus (P = 0,001) mellan Torvsjön och provområdena Örjans vall samt Kärlekens IP, och
mellan Toftasjön och Örjans vall (Tukey HSD test).
För den sista storlekskategorin 10-35 μm hittades en signigfikant högre proportion
gummifragment/grus (P =0,029) i Torvsjön än vid Kärlekens IP (Tukey HSD test).
Tabell 2. Resultatet av variansanalys genom en envägs-ANOVA med ett Tukey-HSD test visade på signifikant
skillnad mellan provområdena. Tabellen redovisar medelvärde, F-värde med frihetsgrader samt signifikans.

Storlekskategorier Mean square F-värde med df P-värde
0-5 µm 38

11 (3;19)

<0,005

5-10 µm 133

10 (3;19)

0,001

10-35 µm 155

3,9 (3;19)

0,029

4 DISKUSSION
Det förekom mer gummifragment i vattendrag i närheten av konstgräsplaner än i vattendragen
som låg långt ifrån (fråga 1). Den storleksfraktion där gummifragmenten dominerade mest i
proportion till det naturliga substratet var den största undersökta kategorin (10-35 μm) som
innehöll 9,8 % gummifragment (fråga 2).

4.1 Förekomst av gummigranulat i närheten av konstgräsplaner
Genom vår undersökning av fyra vattendrag i Halmstad kommun kan vi konstatera att det
förekommer mer gummifragment i vattendrag närmare konstgräsplaner än i de längre ifrån.
Störst proportion gummifragment i förhållande till det naturliga substratet hittades vid
Kärlekens IP och där hittades även det högsta enskilda provet. Ytan mellan
provtagningsplatsen och konstgräsplanen var en grusplan omringad av naturlig gräsmark och
avståndet från spelplanen till vattendraget var ungefär 100 meter. Marken sluttade svagt ner
mot provtagningsplatsen och den lågt växande vegetationen verkade fungera som naturlig
uppsamling för gummigranulaten då vi hittade konstgräsgranulat både på grusplanen och i
gräset. Värdena från proverna i Nissan utanför fotbollsarenan Örjans vall låg marginellt efter
Kärlekens IP. Örjans vall saknar konstgräsplan och spelplanerna vid Halmstad arena har
längre avstånd till Nissan än vad vattendraget vid Kärlekens IP har till konstgräsplanen. Det
faktum att Nissan rinner genom Halmstad innebär dock att ån är recipient för andra
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kontamineringar som slitage från vägtrafik och dumpning av skräp. Kontrollplatserna,
Toftasjön och Torvsjön, hade som förväntat betydligt lägre förekomst av gummifragment. Att
vi hittade gummifragment även här tyder på att även till synes opåverkade vattedrag är
kontaminerade med gummifragment. Detta visar att gummifragment nått alla vattendrag i
undersökningen på ett eller annat sätt, och att det är troligt att en del av det materialet
härstammar från konstgräsplaner även om andra källor som slitage av däck också är högst
troliga.

4.1.1 Spridningsvägar från konstgräsplaner
Vårt resultat visar att närliggande vattendrag kan fungera som en spridningskälla för
gummigranulat. Detta är en viktig del i frågan om hur olika spridningsvägar kan se ut, då
IVLs rapport endast klargör att granulatet försvinner men inte hur. IVLs påstående att
förlusten av gummigranulat från konstgräsplaner skulle vara en stor bidragande källa till
mikroplast ifrågasattes av Svensk Däckåtervinning AB (SDAB) i ett öppet brev till
Naturvårdsverket den 24 april 2017 (SDAB, 2017). SDAB har som uppgift att organisera
återvinningen av däck enligt Förordningen om producentansvar för däck (1994:1236). I brevet
påtalar SDAB bland annat att rangordningen av konstgräsgranulat som den näst största
svenska källan till marin mikroplast saknar belägg och motsägs av annan forskning där SBR
inte anges som en av de vanligast förekommande mikroplasterna som hittats i haven (SDAB,
2017). Möjligheten att spridning av gummigranulat från konstgräsplaner skulle kunna
innebära ett miljöproblem är fortfarande relativt ny kunskap. Svårigheterna att kvantifiera och
ursprungsbestämma mikroplaster i havet innebär att det också kan vara svårt att utan vidare
undersökningar bekräfta att gummigranulat är en så stor källa till mikroplast som IVL påstår
eller inte. I vår undersökning har just utveckligen av en metod för att kvantifiera
gummifragment varit en viktig del. Förlusten av gummigranulat och vilka konsekvenser det
kan få för miljön är ett tämligen outforskat område men innan fler undersökningar genomförts
anser vi att försiktighet bör iakttas i hanteringen av gummigranulat. I vår studie har vi sett att
gummifragmenten förekommer i olika storlekar och kan fragmenteras vilket i förlängningen
innebär att ämnen i materialet kan frisättas och därmed även mikroskopiska plastpartiklar.
SDAB uppger också i sitt brev till Naturvårdsverket att SBR-granulaten inte flyter eftersom
de har högre densitet än vatten. I studien av migration av granulat till dräneringsbrunnar vid
Stockholms universitet konstaterades dock att granulaten fanns både i brunnarnas sediment
och flytandes i ytvattnet (Widström, 2017). I vår undersökning har vi enbart studerat
förekomsten av gummifragment i sediment och inte i vattenprover men utifrån vårt resultat
håller vi det troligt att fragmenterat gummigranulat kan transporteras iväg från
konstgräsplaner via vattendrag. Vid besök på flera planer i Halmstad uppmärksammades hur
granulat låg längs sidorna av planen och även i skogskanten.

4.1.2 Åtgärder
Som vi tidigare konstaterat är det framför allt genom det löpande underhållet av
konstgräsplanen, till exempel snöröjning, städning och rengöring, som gummigranulat
försvinner. Vid våra provtagningar uppmärksammade vi hur högar med granulat låg vid sidan
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av planen utan skydd för väder och vind, kanske i väntan på att fyllas på planen. En möjlig
åtgärd för att hindra flykten av gummigranulat skulle kunna vara att sätta upp en sarg eller
hög kant runt planen. Man kan också använda sig av uppsamlingskärl vid snöröjning så att
granulaten kan tas om hand och återanvändas efter snösmältningen. Påfyllnadsgranulatet kan
förvaras på ett invallat område och inte direkt på marken utan skydd för väder och vind. Med
perspektivet att enbart minska förlusten av granulat till närområdet skulle inomhushallar för
konstgräs också vara ett alternativ.
Då en del av granulatet sprids vidare i dagvattensystemet kommer det således också
potentiellt sett kunna tas upp hos reningsverken. De största partiklarna kan i dagsläget rensas
bort relativt bra men att det för de minsta krävs ett sand- eller skivfilter (Johansson, Emma;
personlig kommunikation). Partiklarna hamnar sedan i slammet som ofta genomgår rötning
för att därefter användas som gödningsmedel på åkrarna. Mikroplasterna återförs alltså till
naturen och riskerar återigen att orsaka påverkan på miljön. Därför är det nödvändigt att
minska spridningen av gummigranulat och förhindra att dessa når dränerings- och
dagvattenbrunnar.

4.2 Storlekens betydelse
I vår undersökning valde vi att titta på tre olika storleksfraktioner för att se om
gummifragment var mer framträdande i någon storlek i förhållande till grus. För vattendragen
i närheten av konstgräsplanerna visade det sig att det var i de två största storleksintervallerna,
5-10 μm och 10-35 μm, som gummifragmenten var mest dominerande.
Att den minsta storleksgruppen innehöll lägst andel gummifragment kan bero på att dessa
först måste fragmenteras från de nya som tillkommer och som då är av större
storleksfraktioner. De gummifragment som vi hittade i proverna var väsentligt mindre än de
ursprungliga gummigranulatkornen. När fragment lossnar är dessa så små att de lätt flyter
iväg. För att vår teori ska kunna bekräftas behövs fler undersökningar som följer
vattendragens väg mot havet. I Toftasjön och Torvsjön var variationen mellan de undersökta
storleksgrupperna betydligt mindre, i samtliga undersökta storleksfraktioner låg andelen
gummifragment på strax under 1 procent. Utan vidare analyser för att ursprungsbestämma de
gummifragment vi hittade är det svårt att avgöra vilken eller vilka källor som
gummifragmenten kommer ifrån. Området runt båda sjöarna är ett populärt rekreationsområde
där människor vistas och närheten till riksväg 25 innebär att sjöarna troligen påverkas av
slitage av däck påvägen.

4.2.1 Mikroplatens påverkan på organismer och miljö
En stor del av diskussionerna kring konstgräsplaner och gummigranulat handlar om de
hälsofarliga egenskaperna. ECHAs rapport (2017) framför slutsatsen att det inte verkar
föreligga några risker för människors hälsa att använda gummigranulat tillverkade av
återvunna däck. Andra undersökningar som analyserat lakvatten har inte kunnat finna några
halter av farliga ämnen, förutom zink, som överstiger några riktvärden (Bocca et al., 2009; Li
et al., 2010; Selbes et al., 2015; Pochron et al., 2017). Även Svenska fotbollsförbundet är mer
inriktade på eventuella hälsoeffekter för spelare än vilka miljöeffekter som gummigranulaten i
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sig kan ha. På sin hemsida hänvisar SvFF till en nederländsk rapport som konstaterar att
gummigranulaten kan innehålla cancerogena ämnen som Bisfenol A och polyaromatiska
kolväten (PAH) men att det faktumet inte behöver innebära en hälsorisk då ämnena är
inbundna i det hela, ofraktionerade granulatet och eventuella utsläpp är så låga att de blir
försumbara (RIVM, 2016). Studier har visat att däckmaterial är persistent men att faktorer
som UV, syre, ozon och mekanisk nötning kan leda till att mindre fraktioner slits bort (Cheng
et al., 2014). Eftersom gummigranulat är tillverkade av samma eller liknande material som
material i däck, finner vi det rimligt att anta att samma faktorer också påverkar
gummigranulat från konstgräsplaner. Därför föreligger det alltså en risk att särskilt farliga
ämnen släpps ut från gummigranulat. SBR-granulatet är i dagsläget det billigaste granulatet
och därmed verkar det enligt den undersökta litteraturen också vara det vanligaste valet vid
anläggandet av en konstgräsplan (Cheng et al., 2014; IVL., 2016). Nackdelen är att det också
anses vara det mest miljö- och hälsofarliga på grund av det tillsatsämnen som används vid
däckproduktion. EPDM-granulat och TPE-granulat tillverkas i syfte att användas på
konstgräsplaner och marknadsförs som miljömässigt bättre alternativ men prislappen blir
betydligt högre med denna typ av granulat än SBR (Unisport, 2017). Halmstad kommun valde
EPDM-granulat vid anläggandet av konstgräsplanen vid Kärlekens IP år 2016 med
hänsvisning till dess mer miljövänliga egenskaper. Även om de inte innehåller samma farliga
ämnen som en del däckmaterial gör så kan detta granulat fortfarande spridas till miljön där det
bryts ned till mindre och mindre bitar och ge de effekter som mikroplaster generellt orsakar på
miljön och levande organismer.

4.3 Lagstifning
Lagstiftningen för konstgräs är inte glasklar utan lämnar stort utrymme för tolkning och
otydligheten i lagen kan leda till att miljöriskerna med konstgräsplaner försummas. Sveriges
miljömål som Riksdagen slagit fast fastställer kursen för det svenska miljöarbetet. Av målen
är det framför allt en Giftfri miljö som är bäst applicerbar på konstgräsplaner.
Kemikalieinspektionens lägesrapport från 2006 slår fast att material innehållande särskilt
farliga ämnen bör undvikas, vilket får stöd av Hänsynsreglerna i 2 kap. Miljöbalken.
Hänsynsreglerna ställer krav på verksamhetsutövare att bland annat skaffa sig den kunskap
och vidta de säkerhetsåtgärder som är nödvändiga för att förhindra fara för människors hälsa
och miljö.
I tredje stycket, 6 §, 9 kap. Miljöbalken (1998:808) anges att tillstånds- eller anmälningsplikt
gäller för miljöfarlig verksamhet som släpper ut eller lägger upp fast avfall om detta kan leda
till att mark, vatten eller grundvatten förorenas. Beroende på gummigranulatets ursprung kan
både avfallslagstiftningen (2011:927) och kemikalielagstiftningen (1907/2006/EG) vara
aktuell. För nytillverkat material som EPDM och TPE gäller kemikalielagstiftningen, men för
återvunnet material som SBR-granulat är det lite mer oklart. Om däckmaterialets
ursprungsland är Sverige klassas det som avfall och då gäller avfallslagstiftningen. Om det
däremot är importerat kan det istället klassas som en produkt och då gäller
kemikalielagstiftningen på samma sätt som för nyproducerade granulat (Länsstyrelsen, 2016).
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Avfallsförordningen (SFS 2011:927) som bygger på EUs direktiv om avfall (2008/98/EG)
anger att uppkommet avfall ska tas om hand enligt avfallshierarkin. I praktiken innebär det att
avfall i första hand ska förebyggas, i andra hand ska materialet återvinnas till nytt
bruksändamål och om det inte går ska det återvinnas för energiutvinning, och först i sista hand
ska det bortskaffas. Att återanvända kasserade däck faller alltså väl in under lagstiftningen. I
Sverige sker insamling av begagnade däck från däckverkstäder runt om i landet och av
insamlade däck går cirka 25 % till tillverkning av granulat och av dessa hamnar omkring 85
% på konstgräsplaner (Wallberg et al, 2016). Utslitet konstgräs kan ibland återanvändas till
ytor som inte har samma krav på spelegenskaper. Som exempel ger Unisport (2017) mindre
träningsplaner, lekplatser och multisportytor i skolmiljö. Återanvändningen ger både
miljömässiga och ekonomiska vinster och är ett bra exempel på hur avfallshierarkin fungerar i
praktiken istället för att det skickas på deponi eller till förbränning.

4.4 Diskussion av metod och provtagning
4.4.1 Design
Eftersom en stor utmaning i arbetet varit att själva ta fram en egen metod för att undersöka
förekomsten av granulat finns många möjligheter till förbättring och alternativa lösningar. En
alternativ metod hade kunnat vara att göra en mer omfattande studie där fler konstgräsplaner
från olika kommuner jämförts. Att ta hänsyn till typ av granulat, placering och varierande
klimatförhållanden så som vind och nederbörd hade också kunnat bidra med ytterligare
förståelse för flykten av granulaten och gett en bättre helhetsbild samt ett säkrare resultat.

4.4.2 Provtagningsområden
Som vi tidigare konstaterat så kan gummifragment i sediment ha fler ursprung än från
konstgräsplaner. Området kring Toftasjön och Torvsjön är ett populärt rekreationsområde
med många vandringsstigar och rastplatser. I närheten finns också riksväg 25 som trafikeras
av både lätt och tung trafik. Stundtals är vägen inom synhåll från Torvsjön. Dessa faktorer kan
påverka mängden gummifragment i sjöarnas sediment och därför hade det varit väldigt
intressant att genomföra samma undersökning på vattendrag med mer isolerat läge.
Kärlekens placering och utformning kan göra att granulatet inte når diket direkt utan måste
transporteras över grusparkeringen och där kan fragmenteras. Detta kan vara en bidragande
faktor till hur gummigranulatet slipas ner.
Örjans vall saknar som tidigare beskrivits konstgräs men bedömning gjordes ändå att Nissan
skulle kunna vara en möjlig recipient för gummigranulat. Spelare som spelat på konstgräs och
besöker Örjans vall kan sprida gummigranulatet på grund av granulatens förmåga att fästa på
kläder och utrustning. Halmstad arena som ligger ungefär 1 kilometer från Örjans vall skulle
också kunna vara en möjlig spridningskälla till Nissan då granulatet kan spridas via dagvatten.
Ån Nissan passerar genom många kommuner innan den når Halmstad och utloppet i
Laholmsbukten. I studien har ingen redogörelse för eventuell påverkan från konstgräsplaner i
andra kommuner gjorts, varför möjligheten finns att gummigranulat från konstgräsplaner
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sprids till Nissan långt innan Halmstad. Även andra faktorer som slitage av vägar och däck
samt dumpning av skäp kan ha haft påverkan på den mängd gummifragment som vi hittade
vid vår undersökning.
Studiens geografiska begränsning till Halmstad kommun innebar att antalet möjliga
provtagningsplatser var begränsade. Avsaknaden av fler möjliga provtagningsplater gjorde att
kriterierna för studien fick anpassas efter vad som var praktiskt genomförbart, vilket skulle
kunna ses som en brist i studien. Att enbart använda två vattendrag med förmodad påverkan
av granulat ger en större osäkerhet i resultatet. Därför hade det varit intressant att
vidareutveckla studien till att omfatta fler kommuner med fler provtagningsplatser med mer
definierade kriterier gällande avstånd till konstgräsplaner.

4.4.3 Provtagning
Vid provtagningen samlades alla delprov i samma behållare, en för varje provområde. Detta
kan ha lett till att variationen inom varje enskilt provområde blivit lite mindre än vad den
blivit om varje prov förvarats separat.

4.4.4 Analys
Vi använde oss uteslutande av okulär granskning genom mikroskop och utgick från de
kriterier vi satt upp utifrån att först ha studerat form, ljusabsorption och storlek på
granulatkorn hämtade från en konstgräsplan i Halmstad kommun. Utan att ha kunnat
analysera beståndsdelarna i de förmodade gummifragmenten så är det rimligt att anta att en
viss felmarginal uppstått vid vår analys, det vill säga att en del av de partiklar som räknats
som gummifragment i själva verket haft ett annat ursprung. Samma sak gäller för det
omvända fallet. Partiklar som vi avfärdat som del av det naturliga substratet kan ha varit
gummifragment som inte uppfört sig helt enligt de kriterier vi arbetet efter. För en högre
säkerhet skulle en kemisk identifiering av ämnet eller tillgång till analys från labb använts,
något som inte varit möjligt.

4.4.5 Litteratur
Litteraturen som vi utgått ifrån har varit både vetenskapliga artiklar och rapporter från
myndigheter och konsultföretag. Än så länge är forskningen om hur gummigranulat sprids
och påverkar omgivande miljö begränsad, vilket också har lett till att utbudet av vetenskapliga
artiklar blivit mindre. Rapporter från myndigheter skulle kunna anses som en svagare källa då
de inte genomgår samma granskning innan publicering som vetenskapliga artiklar. De
rapporter som vi använt i vår undersökning har dock haft liknande innehåll och resultaten har
styrkts med hänvisning till vetenskapliga undersökningar.
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5 SLUTSATSER
Genom vår undersökning har vi konstaterat att vattendrag i närheten av konstgräsplaner kan
vara en möjlig spridningsväg för gummigranulat, och i förlängningen mikroplaster. Det
förekommer mer gummifragment i vattenmiljöer nära konstgräsplaner i Halmstad kommun.
Ingen provplats var helt opåverkad utan närvaron av gummifragment låg stadigt på omkring 1
procent i alla undersökta storlekskategorier i vattenmiljöer som låg långt från konstgräsplaner.
Vattenmiljöer som låg i nära anslutning till konstgräs och antogs vara recipienter för granulat
innehöll högre nivåer. Högst andel hittades i storlekskategorin 10-35 μm med 9,8 procent
gummifragment i undersökt sediment.
Vårt resultat i kombination med studier på hur gummimaterial påverkas av naturliga krafter
gör att vi drar slutsatsen att konstgräsplaner är en av flera antropogena faktorer som bidrar till
spridningen av miljöfrämmande ämnen som små gummifragment och mikroplaster. Den
tekniska begränsningen i vår undersökning har gjort att vi inte kunnat fastställa det exakta
ursprunget på de gummifragment vi hittat. För att kunna bekräfta IVLs uppgifter om
konstgräsgranulat behövs standardiserade metoder för att kvantifiera och ursprungsbestämma
den mikroplast som upptäcks i havet och misstänks komma från konstgräsplaner. Ett förslag
på vidare forskning är att undersöka om även gummigranulaten, i likhet med mikroplaster, är
benägna att binda till sig miljögifter och på så vis kan utgöra ett större miljöhot än befarat.
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