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Frågor och svar kring infill från uttjänta 
däck (SBR) till konstgräsplaner. 

1 BAKGRUND 
Denna information syftar till att belysa och förtydliga vanliga frågor och svar kopplat till användning 
av infillet SBR till konstgräsplaner. Svaren går att använda i upphandlingssyfte, men användaren bör 
läsa och förstå kommentarerna till vissa svar.  

Flera av svaren hänvisar till andra dokument. Dessa finns i länken och bilagorna nedan: 

Länk 1: Materialdatablad för medium-infill till konstgräsplaner. 

https://www.ragnsellstyrerecycling.com/globalassets/tyre-
company/dokument/rs_pb_granulat_mediuminfill_v5-2018-01-16.pdf 

Bilaga 1: Provtagningsplan för medium-infill till konstgräsplaner. 

Bilaga 2: Instruktioner för säker användning 

 

Vid frågor kontakta Sara Stiernström; sara.stiernstrom@ragnsells.com eller +46709272885 

2 FRÅGOR OCH SVAR 
Nedan anges de vanligast frågorna vi får generellt och kopplat till upphandlingsfrågor på SBR som 
infill till konstgräsplaner. Vissa av dessa blir lite trubbiga och kräver viss förklaring. Därför har en del 
frågor kommenterats utöver själva svaret samt i vissa fall adderats med referensmaterial. 

 VAD ÄR FÖRDELAR MED SBR SOM INFILL? 
 

SVAR 
Gummigranulat har visat sig ha överlägsna spelegenskaper. Dessutom är gummigranulat av 
återvunnet däckmaterial relativt billigt jämfört med andra fyllnadsmaterial, vilket gör att fler 
planer kan anläggas och fler människor får möjlighet att idrotta. Ur ett livscykelperspektiv vid 
produktion av olika fyllnadsmaterial har man även visat att det är mer fördelaktigt för miljön 
utifrån ett antal miljöpåverkanskategorier att använda gummigranulat från uttjänta däck 
framför andra nytillverkade fyllnadsmaterial (bl.a. besparing i C02-utsläpp12). Kork har liknande 
CO2-utsläpp som SBR, men eftersom en konstgräsplan kräver ca 88 hektar korkplantage3 under 
sin livstid (antagen 10 år) är landanvändningen som krävs väldigt hög. 

                                                             
1 Se LCA från Ragn-Sells 2018 
2 LCA på återvinning av Däck, IVL 2012. 
3 Samma ref som 1:an 
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 FRÅGOR KRING KEMISKT INNEHÅLL 
 

2.2.1 Är det säkert att idrott på konstgräs? 

SVAR 
Ja, det är säkert.  

KOMMENTAR 
Farhågor om påverkan på hälsa har kunnat avskrivas efter att över 70 oberoende 
forskningsrapporter visat att det är ofarligt4. De reglerade mängder PAH (Polycykliska 
aromatiska kolväten) som kan förekomma i däck är starkt bundna eftersom däckgummi 
vulkaniseras (svavel tillsätts under värme) och mycket starka kemiska bindningar uppstår 
mellan materialets olika komponenter.  

Det är viktigt att sätta kunskap om farliga ämnen i perspektiv. Det holländska statliga 
institutet för folkhälsa rapporterade i sin studie om hälsorisker för spelare på allvädersplaner 
med SBR granulat att exponeringen för PAH (37-98 ng / dag) är ringa i jämförelse med normal 
exponering för vuxna via mat (1800-4 900 ng / dag), det vill säga faktor 1:50. Institutet 
noterar även att den dagliga exponeringen för PAH via mat kan vara betydligt högre på grund 
av konsumtion av grillat kött. I vårt SBR ligger uppmätta värden under 10 ppm för PAH8 
(summan av de 8 PAHer som REACH begränsar i restriktion nr 50 vid tillverkning av nya däck). 

Senast i februari 2017 gav ECHA, den europeiska kemikaliemyndigheten, grönt ljus i en 
rapport på uppdrag av EU-kommissionen. Den slår fast att det inte finns några hälsorisker 
med att idrotta på konstgräsplaner med fyllnadsmaterial av återvunna däck, eller arbeta med 
underhållet av planerna. Mätningar på dagens återvunna material visar att värdena för PAH8 
ligger långt under det gränsvärde på 20 ppm som ECHA använde i sin riskbedömning och gav 
grönt ljus vid. Det är värt att notera att dessa gränsvärden i restriktion 50, i synnerhet för 
PAH:er, sattes utifrån bedömda hälsorisker för de människor som dagligen kommer i fysisk 
direktkontakt med materialet i tillverkningsprocessen, dessutom innan materialet bundits 
kemiskt genom vulkanisering.  

 

2.2.2 Hur många däck tillverkade innan 2010 (när REACH-restriktionen, nr 50, för summa 
PAH8 (de 8 PAH klassade som CMR) på varor infördes) får ni in till er granulatfabrik? 

 

SVAR 
Ett däck används i regel 4-7 år (genomsnittlig livslängd 4,5 år). Det innebär att det är väldigt 
få däck tillverkade innan 2010. Vi har uppskattat mängden till några få procent av insamlade 

                                                             
4 
http://www.etrma.org/uploads/Modules/Documentsmanager/20161017_etrma_cru
mb-rubber_vf-2.pdf 
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däck till vår granulatfabrik i Heljestorp. Denna lilla andel påverkar inte resultaten i analyserna 
av vårt utgående granulat map på PAH-halter. 

KOMMENTAR 
Ett mer relevant krav för kvalitén på granulaten är den faktiska uppmätta halten av PAH8, 
förslagsvis vid 20 ppm. Vårt granulat ligger mellan 2 och 8 ppm av PAH8. ECHA 
(kemikaliemyndigheten på EU-nivå) har fastställt att vid 20ppm PAH8 i granulat finns ingen 
risk att vistas, hantera eller spela på konstgräs. 

 

2.2.3 Innehåller Ragn-Sells gummigranulat ämnen i över 0,1 
vikt% som finns upptagna på gällande kandidatförteckning (artikel 59 i Förordning 
(EG) nr 1907/2006 om Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av 
kemikalier (Reach)).  

 

SVAR 
Vårt material innehåller inga ämnen som överstiger 0,1% som finns med på kandidatlistan. 

 

KOMMENTAR 
Om en vara (nytillverkade däck är klassade som en vara) innehåller mer än 0,1 viktprocent av 
ett ämne som finns på kandidatförteckningen ska du som är leverantör av varan lämna 
information så att mottagaren kan använda varan på ett säkert sätt. 

Gummigranulat är till skillnad från Däck klassificerat som en blandning (se 3.2). Kraet är därför 
frivilligt men relevant att ställa.  

 

2.2.4 Överstiger Ragn-Sells gummigranulat 10 ppm för summan av de polyaromatiska 
föreningar som ingår i PAH 8?  

 

SVAR 
Nej, Ragn-Sells gummigranulat ligger under 10 ppm för PAH8.  Typvärde för vårt material ligger 
mellan 2 och 8 ppm. Värdet uppdateras minst var sjätte månad i vårt materialdatablad (se 
Bilaga 1).  

 

2.2.5 Tar ni regelbundna prover av relevanta miljö- och 
hälsorelaterade parametrar? Hur redovisar ni detta i så fall? 

 

SVAR  
Vi har ett provtagningsprogram (se Bilaga 2) och anger detta i vårt materialblad (se Bilaga 1) 
som uppdateras regelbundet. Vi tar ut prover 2 ggr i veckan i vår granulat fabrik, dessa 
sammanställs sedan till samlingsprov som skickas in för analys minst 2 ggr per år. Därefter 
uppdaterar vi vårt materialdatablad på hemsidan, dvs minst 2 ggr per år. 
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2.2.6 Innehåller Ragn-Sells gummigranulat ftalaterna DEHP, DBP, BBP DINP, DIDP eller DNOP 
(CAS 117-81-7, CAS 84-74-2, CAS 85-68-7, CAS 28553-12-0, CAS 68515-48-0, 
CAS 26761-40-0, 68515-49-1, och CAS 117-84-0) i halter över 0,1 % 
(enligt Begränsningsbilagan: Bilaga XVII, till REACH-förordningen 2006/1907/EC) 

 

SVAR 
Vi har inga av ftalaterna i halter över 0,1% i vårt gummigranulat. 

2.2.7 Hur presterar Ragn-Sells gummigranulat i jämförelse med Naturvårdsverkets generella 
riktvärden för förorenad mark (MKM – Mindre känslig markanvändning samt KM Känslig 
Markanvändning). 
 

SVAR 

Vårt däcksgranulat är ett mycket stabilt material som lakar och avger ämnen i mycket små 
halter, dvs risken för exponering och därmed negativa effekter för hälsa och miljö är mycket 
små. Se frågor under 2.3 för mer information.  

MKM och KM-halter är framtagna för bedömning av förorenade områden. Det är viktigt att 
förstå att det är stor skillnad mellan riskerna för exponering via förorenade massor och ett 
stabilt material som gummi. Detta beror framförallt på att ämnen i jordar inte sitter hårt 
bundna på samma sätt som i däck, skillnaden i lakegenskaper skiljer sig därför markant. 

Trots att vårt material innehåller några halter som överstiger KM och MKM är risken för hälsa 
och miljö mycket låg. I en jämförelse överstiger vårt material; KM för Kadmium och MKM för 
Zink. Alla andra uppmätta halter klarar både KM och MKM-halterna. 

 

  

 FRÅGOR KRING UTLAKNING FRÅN KONSTGRÄSPLANER  
 

2.3.1 Hur mycket lakar Ragn-Sells granulat vid tester med DIN 18035-7 samt för zink 
med SS-EN ISO 11885? 

 

SVAR 
Vårt material uppfyller ovanstående kriterier i båda laktesterna. Detta finns presenterat i 
Bilaga 1 i materialdatabladet.  
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2.3.2 Klarar Ragn-Sells gummigranulat kraven i Naturvårdsverkets vägledning NFS 2004:10 
(Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av 
avfall vid anläggningar för deponering av avfall)?  

 

SVAR 
Vårt material klarar kraven i NFS 2004:10 för utlakning av inert avfall. Se jämförelsen i tabell 
nedan. 

  NFS 2010:4 Analys resultat 
   L/S 10, mg/kg TS 
Beståndsdelar Inert Granulat 
Arsenik                0,5 <0,050 
Bly                         0,5 <0,050 
Kadmium           0,04 <0,0040 
Koppar                2 <0,20 
Krom                    0,5 <0,050 
Kvicksilver         0,01 <0,0010 
Nickel                 0,4 <0,040 
Zink                   4 1,1 
Klorid                             800 <10 
Sulfat                              1000 18 

 

KOMMENTAR 
Att jämföra utlakning av granulat med kriterierna för avfall vid deponering på inert deponi är 
inte relevant. Uppmätta halter av olika ämnen från faktiska konstgräsplaner visar att 
utlakningen är mycket låg, lägre än halterna i normalt dagvatten. Detta kan man läsa mer om i 
Magnusson 2018, Bedömning av omgivningspåverkan från fyllnadsmaterial i konstgräsplaner, 
Slutrapport för två års fallstudie av vattenflöden och emitterade ämnen. 

2.3.3 Påverkar utlakningen från konstgräsplaner miljön negativt? 
 

SVAR 
Det finns inga studier som visar att miljön kring konstgräsplaner med infill från uttjänta däck 
skulle påverka miljön negativt. Halterna som lakas ut är mycket låga. Se svar fråga 2.3.2. 

KOMMENTAR 
Risken för ekotoxikologisk påverkan vid konstgräsplaner med infill från uttjänta däck har visat 
sig låg. Se t.ex.; En giftfri konstgräsplan, Eriksson, A., Eriksson, A., Nyström, V., Odelgard, K., 
Pierrou, C., 2017. Uppsala Universitet 

 FRÅGOR KOPPLAT TILL MIKROPLASTER 
 

2.4.1 Sprider konstgräs med SBR mikroplaster? 
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SVAR 
Preliminär forskning visar på försumbart små mängder granulatflykt via dagvatten men att 
mindre mängder kan lämna planerna via snöröjning och kläder. Åtgärder krävs fortfarande på 
många planer för att motverka spridning av granulat. Ett nära noll-utsläpp att mikroplaster kan 
få ges genom noggrann skötsel och hantering av planen och framförallt bra snöröjning. 
Information till de som vistas och nyttjar planerna krävs även för att öka medvetenheten och 
möjligheten till att spelare t.ex. borstar av sig och tömmer sina skor innan de lämnar planen. 
Se bilaga 2 och länk 2 för möjliga spridningsvägar och lösningar för minimalt svinn av 
mikroplaster. 

KOMMENTAR 
Även om förlusterna går att förhindra, är många aktörer inblandade i upprättandet och 
skötseln av konstgräsplanerna. Brister i kunskap eller ansvarstagande är svårt att helt undvika, 
särskilt om det är oklart vem som egentligen bär ansvaret för helheten. Därför är det bra att 
Naturvårdsverket förtydligat ansvaret som verksamhetsutövaren har och vad som konkret 
förväntas av denne ur miljöperspektiv.  

Svenska fotbollsförbundet har också tagit fram instruktioner för upprättandet och underhållet 
av konstgräsplaner och är en drivande kraft för att få planägare över hela landet att sköta och 
anlägga sina planer på ett bra sätt.  

 

2.4.2 Vad görs och bör göras för att motverka spridning av granulat till omgivande natur och 
vattensystem? 

 

SVAR 
Ragn-Sells Däckåtervinning tillhandahåller instruktioner för säker användning av granulat. Se 
bilaga 2. 

I korthet handlar det om: 

• Ytor för snöröjning 
• Slutet vattensystem 
• Filter i brunnarna 
• Avborstning av spelarna. 

 

 FRÅGOR KOPPLAT TILL KLASSNING AV MATERIALET SOM PRODUKT ELLER 
AVFALL 

 

2.5.1 Är erat granulat klassat som avfall eller produkt? 
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SVAR 
Vi har klassificerat vårt material som en återvunnen produkt. Vi har fått vår klassificering 
granskad av Kemikalieinspektionen och arbetar just nu med att uppdatera vår bedömning. 
Tills den uppdateringen är klar säljer vi vårt material som avfall. 
 

KOMMENTAR 
Oavsett om ett infill säljs som produkt eller avfall ska materialet vara säkert. Det innebär allt 
från kemiskt innehåll som risk för hälsa och miljö ska vara bedömda och godkända. Vi 
uppfyller de krav som ställs på infill till konstgräs, mer kring miljö och hälsa finns att läsa i 
svaren inom de områdena.  

Skillnaden mellan klassning som avfall eller produkt är framförallt att det kan krävas att man 
gör en anmälan vid återanvändning av avfall. Mer om detta finns i Naturvårdsverkets 
vägledning: 

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Plast-och-
mikroplast/Konstgrasplaner/Verksamhetsutovarens-ansvar/Anlaggande/granulat/ 

 

2.5.2 Är gummigranulat klassificerat som vara eller blandning? 
 

SVAR 
EU-kommissionen har beslutat att gummigranulat som återvinnare bedömt är en produkt är 
klassificerat som en blandning.  

KOMMENTAR 
Produkter inom kemikalielagstiftningen har flera underklasser, t.ex. vara och blandning. 

En vara är ett föremål vars form, yta eller design har större betydelse för föremålets funktion 
än dess kemiska innehåll. Exempel på varor är cyklar, stolar, bord, mobiltelefoner och 
leksaker. 

En blandning (eller lösning) består av två eller flera ämnen (kemiska grundämnen eller 
föroreningar). 

Klassificering av EU kommissionen som blandning finns att läsa i ett meddelande från 
kommissionen. Brussels, 14/11/2016, GROW/D1/EGJ/al, grow.ddg1.d.1(2016) 6904237. Ref. 
Ares(2016)6397619 - 14/11/2016 

 

 FRÅGOR KRING ÅTERVINNING AV UTTJÄNTA KONSTGRÄSPLANER 
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2.6.1 Kan Ragn-Sells återvinna uttjänta konstgräsplaner? I så fall hur? 

SVAR 
Ja, Ragn-Sells kan ta emot och erbjuda upphämtning av uttjänta konstgräsplaner. Erbjudanden 
ser olika ut för olika delar av landet. Ring vår säljare för mer information: Sven-Åke Hoel 
+4795939761 
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Bilaga 1: Provtagningsplan 
 

2.1 Provtagningsplan Gummigranulat Medium (1.0 – 2.8 mm, s.k. SBR) 

1 Vad  
Material som ingår i pågående leveranser eller som kan komma att levereras under 
kommande 12 månaders-period ska provtas med avseende på föreningar relevanta för 
förväntat användningsområde. För gummigranulat är användningsområdet konstgräsplaner.  

 
2 Varför 
För att kunna verifiera att vi producerar och levererar en produkt med utlovad kvalitet och att 
Ragn-Sells Däckåtervinning inte levererar felaktigt material till kunden behövs provtagning 
och analys av materialet. Gummigranulatet analyseras på ämnen som kan innebära en risk 
för hälsa och miljö samt lämpligheten att använda det på konstgräsplaner.   

 
3 Var 
Platsen för provtagandet är Granulatfabriken på Heljestorp. 

4 Vem  
Provtagning utförs av Ragn-Sells Däckåtervinnings egna personal.   

5  Hur 
Provtagning utav kornstorlek utförs genom att man fyller en hink med material och utför 
siktanalys enligt fastställd rutin. Provtagning utförs genom att man tar ett samlingsprov ifrån 
de provhinkar som är sparade från den siktanalys som utförs veckovis på materialet. Dessa 
prover skickas sedan till Kiwa ISA Sport, Institut Dr. Lörcher, Teknologisk Institut i Danmark 
samt till Eurofins Environment Testing Sweden AB. 

6 Relevant standarder   
Det finns stöd i standarder för utformning av provtagningsplaner. Följande europeiska 
standarder har legat som grund för denna provtagningsplan: 

• Bestämning av sammansättning och kornform av obundna mineraler för utomhusbruk, 
EN 14955 

• Sports grounds – Part 7: Synthetic turf areas DIN 18035-7:2014-10 
• Workplace exposure - Measurement of the dustiness of bulk materials, DIN EN 15051 
• Materials produced from end of life tyres, CEN/TS 14243:2010 
• Determination of the content of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH), AfPS GS 

2014:01 PAK requirement. 
• Total Heavy Metal Contents, EPA 3052:1996 EPA 6010D:2014 
• Textiles- Test for colour fastness – Part A02: Grey scale for assessing change in colour  
• EN ISO 20105-A02 SS-EN ISO 11885 utg 2 a) mod 

 

7 Analyser 
 Tabell 1. Följande analyser utförs av Kiwa ISA Sport  

Analys Metod Enhet 
Bulk density EN 1097-3 g/l 
Shape, Structure EN 14955 Beskrivning 
Colour EN ISO 20105-A02 L*a*b 
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Flammability DIN 51960  
TGA (elastomer % ) FIFA test method 11  % 
Inhalable dust DIN EN 15051 Klassifikation 
Abrasion resistance ISO 5074 % 
Residual deformation, 
Deformation during load 

ISA % 

 

 Tabell 2. Följande analyser utförs av Institut Dr. Lörcher 
Analys Metod Enhet 
EOX DIN 18035-7 mg/kg 
DOC DIN 18035-7 mg/kg 
Pb DIN 18035-7 mg/l 
Cd DIN 18035-7 mg/l 
Cr total DIN 18035-7 mg/l 
Cr VI DIN 18035-7 mg/l 
Hg DIN 18035-7 mg/l 
Sn DIN 18035-7 mg/l 

 

 Tabell 3. Följande analyser utförs av Danska Teknologisk Institut  
Analys Metod Enhet 
Free metal contamination OA-698 Rev.4, 2010  % 
 ASTM D 5603-01 clause 

7.3.2/7.4 
 

Free fiber contamination OA-698 Rev.4, 2010  % 
 ASTM D 5603-01 clause 

7.3.2/7.4 
 

Free mineral contamination OA-698 Rev.4, 2010  % 
 ASTM D 5603-01 clause 

7.3.2/7.4 
 

Other contamination OA-698 Rev.4, 2010  % 
 ASTM D 5603-01 clause 

7.3.2/7.4 
 

 

 Tabell 4. Följande analyser utförs av Ragn-Sells Däckåtervinning AB  
Analys Metod Enhet 
Grain size CEN/TS 1423:2010 mm 
Content <0.8 mm CEN/TS 1423:2010 % 
Particle distribution by sieve CEN/TS 1423:2010  

 
 
Tabell 5. Följande analyser utförs av Eurofins Environment Testing Sweden AB 

Analys Metod Enhet 
Total Heavy Metal Contents EPA 3052:1996  EPA 

6010D:2014 
mg/kg 

Polycyclic Aromatic 
Hydrocarbons (PAHs) 
according to the Entry 50 of 

AfPS GS 2014:01 PAK mg/kg 
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Annex XVII to Reach 
Regulation 
*Nonylfenol Internal method 0250 µg/l 
*DEHP Internal method 0250 µg/l 
*BTEX LidMiljö.0A.01.21 mg/l 
*Aromater/alifater LidMiljö.0A.01.21, 

LidMiljö.0A.01.34 
mg/l 

Zink SS-EN ISO 11885 utg 2 a) 
mod 

mg/l 

*Kolhalt SS-EN 15407:2011 % Ts 

*  Redovisas inte i materialbladet då det inte finns relevanta jämförbara värden. Resultat 
kan tillhandahållas vid efterfrågan från kund.  

8  Provtagningsplan.  
Tabell 6. Provtagningsplan för gummigranulat. 

 
 

Enhet Isa sport Lörcher 
Tekn. 
Institut 

 

Eurofins  

Mängd till provtagning 
(iväg skickad) (kg) 15 3 2 

 

6 

Provperiodens längd (ton) 7200 7200 7200 7200 

Provtagningsfrekvens (gånger/år) 2 2 2 2 

 

Samlingsprov tas ut ifrån de burkar som vi förvarar och sparar efter våra veckoprov, man tar 
material från varje hink och blandar. 

Tabell 7. Materialmängd till samlingsprov 

 
 

Enhet Isa sport Lörcher 
Tekn. 
Institut 

 

Eurofins 

Materialmängd 
samlingsprov (dl) 10 3 2 

 

4 

 

Följande information ska märkas på burkarna; 

1) materialnamn    t.ex. Granulat medium 
2) veckonummer    t.ex. vecka 27-48 
3) provtagningsdatum   t.ex. 2014-06-04 
4) vem som tagit ut provet   t.ex. Kalle Karlsson 

 

Burkarna skickas till nedanstående adresser: 

Kiwa ISA Sport B.V.   Institut Dr. Lörcher 
Att: Natasja Siemes   Att: Sebastian K. Lörcher 
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Papendallaan 7   Martin-Luther-Str. 26 
6816 VD Arnhem.   716 36 Ludwigsburg 
Holland    Tyskland 
 
Eurofins Environment Testing Sweden AB Teknologisk Institut 
Miljömottagningen/  tel: 010-490818 Att: Sebastian Buch Antonsen 
Sjöhagsgatan 3   Kongsvang Allé 29  
531 40 Lidköping    8000 Aarhus C 
Sverige    Danmark  
   
Proven analyseras som ett enda samlingsprov. Resultatet av analyserna sammanställs i ett 
materialdatablad.  

Analysresultaten sparas i materialdatabladet. 

9 Kontaktpersoner 
 Tabell 7. Kontaktperson kopplat till provtagning av gummigranulat  

Namn Ärende  Kontaktuppgifter 
Peter Svahn analyser peter.svahn@ragnsells.com 

0709-27 21 08 
Anna Ternbom provtagning anna.ternbom@ragnsells.com  

0709-27 24 72 
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BILAGA 2: Instruktioner för säker användning 
Nedan ges instruktioner till kund för säker användning av materialet. Instruktionerna bygger på 
rekommendationerna från ECHA (kemikaliemyndigheten på EU-nivå, se punkt 1 om vilka analyser 
som Ragn-Sells utför regelbundet5) samt Svenska Fotbollsförbundet (hur konstgräsplaner utformas 
för säker användning, se punkt 2-86). 

1. Det kemiska innehållet samt övriga prestanda-parametrar relevanta för SBR granulat 
analyserar Ragn-Sells regelbundet och tillhandahåller resultaten av dessa analyser i 
ett materialblad som levereras tillsammans med materialet. 
  

2. För att minska risken för spridning av granulat till miljön ska gummigranulat som 
hamnar utanför konstgräsplanen återföras. Planera så det finns ytor, gärna 
asfalterade, där snö kan läggas från konstgräsplanen. Efter tining kan granulatet då 
återföras till planen igen. En grusyta som täcks med markduk, eller en uttjänt 
konstgräsmatta kan vara ett alternativ till asfalt. 

 
3. Principen för dränerande och ytavvattnande ledningar är att de binds ihop till ett 

slutet system som leds till en brunn för att kunna placera eventuella filterlösningar 
och möjliggöra mätning av kvalitén på dagvattnet, innan dagvattnet leds vidare till 
dagvattensystem, eller annan recipient. 

 
4. I dagvattenbrunnar bör det finnas filter för att fånga upp granulat som kommit ner i 

dräneringssystemet. 
 

5. Hamnar det granulat i duschrum kan man överväga att sätta in granulatfilter där. 
 

6. Se till att spelarna borstar av sig granulaten på en särskild plats där det kan samlas 
ihop och återföras till planen. 

 
7. Vid påfyllnad av granulat i redan befintlig plan rekommenderas att ovanstående 

punkter följs i så hög utsträckning som möjligt. 
 

8. Vid byte av konstgräs ska granulat hanteras på ett säkert sätt vilket sker genom att 
granulat tas bort separat eller tillsammans med konstgräset.  

Det är viktigt att planägarna tar ett stort ansvar för att gummigranulatet inte hamnar i miljön, utan i 
så stor utsträckning som möjligt återförs till konstgräsplanen. 

 

                                                             
5 ANNEX XV REPORT, An Evaluation of the Possible Health Risks of Recycled 
Rubber Granules used as Infill in Synthetic Turf Sports Fields, med tillhörande 
bilaga. Echa 28 Feb 2017. 
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