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Ny studie visar:

Larmen om konstgräsplaner starkt överdrivna
Efter larmen om befarad spridning av mikroplaster från konstgräsplaner kommer en
ny studie från Danmark med helt andra siffror. Studien, som bygger på en
genomgång av tillgängliga studier gjorda i Sverige, Norge, Holland och Danmark,
visar på en möjlig spridning av gummigranulat till vattendrag på mellan 2,5-36 kg per
år. Detta är en stor kontrast mot de antaganden som gjorts i Sverige och som legat
mellan 500 kg upp till 3 ton per år.
Studien är gjord av Danmarks mest framstående tekniska institut, Teknologisk Institut (TI),
som sedan 1906 arbetat med att främja forskning och utveckling i Danmark.
– Jag är väldigt förvånad över de siffror jag har sett cirkulera i Skandinavien. Till att börja
med så finns det studier som visar att det mesta av den påfyllnad som behövs av
granulat beror på kompaktering och inte svinn. För det andra filtreras det mesta av
regnvattnet ned genom konstgräset och rinner inte av planen, det finns alltså inga stora
vattenmängder som kan dra med sig granulat någon längre sträcka, säger Hanne
Løkkegaard på Teknologisk Institut.
En konstgräsplan fylls på i snitt med 2200 kg nya granulat per år. Enligt den danska
studien så beror 67-86 procent av påfyllnadsbehovet på kompaktering. Av återstående
mängd granulat hamnar det mesta på ytor och jord runt omkring planen medan en
mindre andel kan nå vattendrag via dagvattenbrunnar eller gå direkt ut i vattendrag om
konstgräsplanen ligger i närheten av något sådant.
– Våra massbalansberäkningar visar att den mängd granulat som kan nå hela vägen fram
till vattenmiljön, uppgår till mellan 2,5-36 kg per bana och år. Att det är så stort spann
beror på att det fortfarande är brist på mätdata från konstgräsplanerna. Men de siffror vi
räknat fram är baserade på de senaste tillgängliga studierna och det bästa vi kan
åstadkomma i dagsläget, säger Hanne Løkkegaard på Teknologisk Institut.
Det går att minska risken för spridning ytterligare genom bra skötsel och andra åtgärder
som till exempel filter vid dagvattenbrunnar.
– Vi har kommit långt i Danmark vad gäller skötsel av planerna och min uppfattning är att
vi ligger närmare det nedre spannet, det vill säga närmare 2,5 kg än 36 kg per år och plan,
säger Hanne Løkkegaard på Teknologisk Institut.
– Det här är siffror som är 99 procent lägre än vad IVL länge har hävdat och borde öppna
för att åter börja använda materialet i våra kommuner. Vi vet sedan tidigare att det är
ofarligt samt att total miljöpåverkan är betydligt lägre än alternativa lösningar, säger
Fredrik Ardefors, vd Svensk Däckåtervinning.
Länk till studien: https://bit.ly/2DgHY7f
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