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Fyllmaterial

SBR TPE EPDM R-EPDM

Sand

Konstgräs

Pad Dränering

Bergkross

Avjämningslager
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Problemställning
• Material i konstgräs, så som fyllmaterial (granulat), kan 

innehålla låga halter av ämnen som är oönskade ur 

miljösynpunkt.

• Tidigare studier detekterar bl.a. zink, men bedömer 

miljöriskerna som generellt små eller minimala (Birkholz et 

al., 2003; Kolitzus 2006, Moretto, 2007; Nilsson et al., 2008; Vidair et al., 

2007). 

• Studier är främst inriktade på SBR (däckgranulat) 

medan andra material studerats lite

• Det behövs verifiering av tidigare resultat genom 

fältmätningar och som inkluderar olika fyllmaterial
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Metoder för att analysera utlakning från 

byggmaterial

Vatten/ luftFyllmaterial

Vatten/ luft

Fyllmaterial, fyllsand, 

konstgräs, pad, 

bergkross, geotextil, 

dräneringsrör, asfalt

Mätningar i labbmiljö: Möjlighet att jämföra material i stresstest

Mätningar i fält: God återspegling av verkligheten
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Mål

• Att jämföra och bedöma omgivningspåverkan från 

konstgräsplanens fyllmaterial på dräneringsvatten i 

form av utlakade ämnen. 

• Resultat presenteras i Teknisk rapport februari 2017.
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Metod

• Uppsamling av dräneringsvatten med hjälp av lysimeter

• Analys av primärt metaller och organiska ämnen (S-

VOC)

• Kvantifiering av vattenflöden

• Kvantifiering av potentiell mängd mikropartiklar från 

fyllmaterialet vertikalt till dränering
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Rissne, Sundbyberg
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Rågsved, Stockholm
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Installation av lysimetrar
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LysimeterinstallationInstallation av lysimetrar
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Pri

 

Principiell skiss, vattenflöden
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Analyserade ämnen

• Metaller

• PAH16, 

• DOC

• Organiska ämnen, S-VOC

• Fenoler, klorfenoler, destillerbara fenoler, alkylerade fenoler, 

• Ftalater, PCB7, PAH16, klorbensen
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Resultat och slutsatser efter ett 

års mätningar
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Li

Mycket liten del av nederbörden når dräneringen
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Halter av metaller under riktvärden för dagvatten. Viss kontamination från 

lysimeterutrustningen
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Slutsats från analys av metaller 

och organiska ämnen:

Inga tydliga skillnader mellan 

fyllmaterial med avseende på 

emitterade ämnen till dränerat 

vatten. Andra material som 

dräneringsledningar, geotextil, 

asfalt mm kan emittera ämnen 

som återfinns i dräneringsbrunn
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Initial kvantifiering av potentiellt massflöde 

av mikropartiklar från fyllmaterial

SBR zinkhalt: 5-10 % 

Extremt antagande för värsta scenario: Uppmätt partikelbunden zink 

utgörs endast av SBR partiklar. Viktigt: detektion av zink i vatten 

betyder inte att det finns SBR partiklar i vattnet.

Extremt antagande: 50 % av årlig nederbörd dränerar genom 

konstgräsplanen 

Högsta möjliga massflöde av mikropartiklar vertikalt genom 

konstgräsplanen: 

0,3 kg fyllmaterial / år.
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Kvantifiering av potentiellt massflöde av 

mikropartiklar från fyllmaterial

Slutsats: Massflödet av partiklar från fyllmaterial i 

vatten som dränerar vertikalt genom 

konstgräsplanen är minimal.

Spridning vid sidan av konstgräsplanen och till 

eventuella brunnar runt planen troligtvis viktigare 

spridningsvägar men har inte undersökts.
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Slutsatser

• Omgivningspåverkan i form av utlakade ämnen från fyllmaterial via 

dränerat vatten bedöms vara liten.

• Inga tydliga skillnader mellan fyllmaterial med avseende på 

emitterade ämnen till dränerat vatten.

• Flödet av mikropartiklar från fyllmaterial vertikalt till dräneringen 

bedöms vara minimal. Andra spridningsvägar har inte undersökts.

• Endast en mindre del av nederbörden når dräneringen

• Analyser av vatten från stickprov direkt från dräneringsbrunn måste 

tolkas med försiktighet då det inte representerar värden för det totala 

vattenflödet över konstgräsplanen.


