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1 SAMMANFATTNING 

Projektet bygger en kunskapsbank avseende den senaste forskningen och publikationer av 

rapporter kring konstgräsplaner för fotboll samt vilka aktörer, forskningsinstitut och leverantörer 

som är aktiva inom området. Projektet sammanställer även olika granulatalternativ som finns på 

marknaden och exempel på leverantörer av materialen. Därutöver redogörs vilka lagar och regler 

som berör konstgräsplaner, samt källor till finansiering och stöd för fortsatta studier.  

 

Projektets avnämare är i första hand Naturvårdsverkets beställargrupp för konstgräs men 

kommer att spridas till Sveriges övriga kommuner och till andra aktörer som leverantörer av 

material och andra lösningar för konstgräsplanernas konstruktion.  

 

Denna rapport är komplement till och beskrivning av Excel-dokumentet ”kartläggning aktuell 

forskning kring konstgräsplaner”. Excel-dokumentet kommer att vara ett levande dokument med 

kontinuerlig uppdatering.  

2 BAKGRUND  

Konstgräsplaner ger upphov till spridning av mikroplaster i miljön. Naturvårdsverket 

konstaterade i rapport 67721 att konstgräsplaner är en av de stora källorna till utsläpp av 

mikroplaster i Sverige. För att minska spridningen av mikroplast, hälso-, och miljöpåverkan från 

konstgräsplaner startade Naturvårdsverket hösten 2017 en beställargrupp2. Beställargruppen 

driver bland annat olika förstudier, utredningar och tester. 

 

Inriktningen på projektet prioriterades fram på ett möte med beställargruppen konstgräs 

på Naturvårdsverket den 23 oktober 2017. Idrotts-, och föreningsförvaltningen på Göteborgs 

Stad är medlemmar i beställargruppen konstgräs och projektägare till detta projekt som 

finansieras av Naturvårdsverket. Beställargruppen enades om att för att komma vidare i arbetet 

finns behov av vetskap om hur kunskapsläget och forskningen ser ut idag för att vidare ta beslut 

om vilken inriktning och studier som bör prioriteras och söka projektmedel för framöver.  

 

Projektet bidrar till Kemikalieinspektionens handlingsplan för en giftfri vardag 2015-20203 genom 

att det skapar en grund för rätt kunskap att sedan arbeta vidare med i syfte att minska spridningen 

av mikroplaster och farliga ämnen i materialen vilket därmed främjar giftfria kretslopp. I vår 

strävan mot målet om en giftfri vardag behöver vi ha kunskap om de miljömässigt bästa 

alternativen på marknaden. Projektet berör de aktuella miljökvalitetsmålen: Giftfri miljö, Hav i 

balans, Levande kust och skärgård samt Grundvatten av god kvalitet. 

  

                                                
 
1 Naturvårdsverket, 2017, Mikroplaster – Redovisning av regeringsuppdrag om källor för mikroplaster och förslag på 
åtgärder för minskade utsläpp i Sverige. Rapport 6772. 
2 https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Regeringsuppdrag/Redovisade-
2017/Mikroplaster--kallor-och-forslag-pa-atgarder-/Bestallargrupp-for-konstgrasplaner/  
Hämtat: 20180328 
3 KEMI, 2014, Handlingsplan för en giftfri vardag 2015-2020 – skydda barnen bättre. Rapport 5/14. 

https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Regeringsuppdrag/Redovisade-2017/Mikroplaster--kallor-och-forslag-pa-atgarder-/Bestallargrupp-for-konstgrasplaner/
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Regeringsuppdrag/Redovisade-2017/Mikroplaster--kallor-och-forslag-pa-atgarder-/Bestallargrupp-for-konstgrasplaner/
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3 SYFTE 

Projektet syftar till att skapa ett kunskapsunderlag avseende den senaste forskningen inom 

området konstgräsplaner och ge kunskap om vilka forskningsinstitut och andra aktörer som är 

aktiva inom området för att veta vilka beställargruppen bör ha kontakt med. Målet är att ha den 

senaste forskningen i ryggen när beslut fattas om krav på nya konstgräsplaner, eller stöd söks för 

fortsatt projektfinansiering. 

4 KARTLÄGGNING 

I Excel-dokumentet ”kartläggning aktuell forskning kring konstgräsplaner” redovisas hela 

resultatet av kartläggningen, kapitel 4 i detta dokument ger en kortare kompletterande 

beskrivning till de olika delarna av dokumentet. Tabell 1 visar en översikt av Excel-dokumentets 

uppbyggnad och beskrivning av innehållet i respektive flik.  

 

 

Tabell 1 Excel-dokumentets uppbyggnad 

Flik Rubrik Beskrivning      

Flik 1 Publikationer 

En kunskapsbank över aktuella rapporter och studier som 

berör konstgräs, sorteras på utgivningsår. Grafen under 

tabellen visar hur publikationen av rapporter har ökat 

markant från 2005-2018. 

Flik 2 Alternativa material 

Sammanställer några av de material och granulatalternativ 

som finns på marknaden, exempel på 

leverantör/återförsäljare/producent med hänvisning till 

hemsida. 

Flik 3 Lagar och regler 

Sammanställer aktuella lagar och regler kring 

konstgräsområdet. 

Flik 4 

Aktörer; forskning, 

beslutsfattare, konsulter 

och organisationer 

Sammanställer aktörer som bedriver forskning, publicerat, 

forskat eller upprättat rapporter inom konstgräsområdet. 

Samt myndigheter, beslutsfattare, konsulter och 

organisationer. 

Flik 5 

Aktörer; leverantörer och 

producenter 

Sammanställer leverantörer, återförsäljare och producenter 

av material kopplat till konstgräsplaner.  

Flik 6 Finansiering och stöd 

Lista över eventuell finansiering och stöd som finns att 

söka för vidare projekt och studier. 
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4.1 PUBLIKATIONER 

Under de senaste åren har det skett en markant ökning av antalet publicerade rapporter inom 

konstgräsområdet. Det har därigenom funnits ett behov av att samla alla studier i ett dokument 

vilket underlättar möjligheten att hitta rätt och sprida kunskap. En del av detta projekt bestod i 

att samla rapporter och forskning kring konstgräsplaner. Flik 1 i Excel-dokumentet samlar 

publicerade rapporter och studie, sorterat på utgivningsår, tillsammans med författare, företag/ 

institut, och källhänvisning. Varje rapport har också en kortare kommentar, sammanfattande ord 

och /eller slutsatser för att underlätta för läsaren att hitta rätt information.  

 

Figur 1 visar hur det har skett en drastisk ökning av publicerade rapporter inom 

konstgräsområdet främst under de senaste två åren. Notera att 2018 inte redovisas, men trenden 

under de första månaderna av 2018 visar på att fler rapporter troligen kommer publiceras totalt 

under 2018 jämfört med 2017. 

 

 
Figur 1 Antalet publikationer inom konstgräsområdet, 2005-2017 

 

För att ta fram kunskapsunderlaget har nedan presenterade söktjänster, avgränsningar och sökord 

nyttjats.  

 

Söktjänster: 

Olika databaser, hemsidor och söktjänster har använts för att hitta rapporter exempelvis: Google, 

Google Scholar, Naturvårdsverket, Universitet, Myndigheter, Science Direct, IVL, Departement, 

KEMI, EPA, FIFA, SvFF samt genom granskning av källhänvisningar. När sökningen 

genomfördes hittades rapporter och studier från 2005.  

 

Avgränsningar:  

Kunskapssamling, rapporter som berör konstgrässystemet samt relaterat till miljö-, kostnads-, och 

hälsoeffekter.  
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Sökord: 

Separat eller i olika konstellationer, på svenska och engelska.  

Mikroplast, konstgräs, fyllnadsmaterial, miljö-, hälso-, och  kostnadsaspekter, spridning, granulat, 

Etylen Propylen Dien Monomer (EPDM), Termoplastisk Elastomer (TPE), Styren Butadien 

Rubber (SBR), pad, biomaterial, kork, kokos, giftfri miljö, uttjänta däck, underhåll och skötsel, 

drift, avfall, produkt, alternativa fyllnadsmaterial, miljöfarlig verksamhet, beställargrupp, källor, 

miljö, cirkulär ekonomi, däckmaterial, särskilt farliga ämnen, systemanalys, livscykelanalys (LCA), 

livskostnadsanalys (LCC), avfallshantering, kemikalier.   

4.2 ALTERNATIVA MATERIAL 

Flik 2 i Excel-dokumentet sammanställer olika material och granulatalternativ, se exempel nedan. 

I dokumentet återges exempel på leverantör, återförsäljare, och/ eller producent av granulaten 

samt en källhänvisning.  

 

Exempel på granulatalternativ: 

EPDM, TPE, SBR, kork, kokos, kork och kokos, organiskt växtmaterial från skogskruksplantor, 

nötskal, mineralfyllt biologiskt nedbrytbart material, kvartssand, majs-, och sojaoljor, hybridgräs, 

sand och granulat, mobilt konstgräs, och konstgräs utan fyllnadsmaterial.  

4.3 LAGAR OCH REGLER 

Flik 3 presenterar lagar och regler som på ett eller annat sätt berör konstgräsplaner, anläggning, 

material, avfall, producentansvar etc., se sammanställning nedan. För kort beskrivning av 

respektive lag, förordning etc. och en källhänvisning se Excel-dokument. 

 

 SFS (1998:808) Miljöbalk. Miljö- och energidepartementet  

o 9 kap 1 § miljöfarlig verksamhet  

o 15 kap producentansvar 

o 26 kap 19 § verksamhetsutövaren 

o 2 kap 2-5 § hänsynsregler  

 SFS (2006:412) Lag om allmänna vattentjänster. 21 § 

 SFS (1998:899) Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 45 § 

 SFS (2013:251) Miljöprövningsförordning. 30 kap 3 § 

 Avfallsdirektivet (2008/98/EG) 

 REACH (EC 1907/2006) 

 SFS (2010:900) Plan- och bygglag 

 SFS (1994:1236) Förordning om producentansvar för däck. Miljö- och 

energidepartementet 

 Sveriges miljömål; Giftfri miljö och Grundvatten av god kvalitet 
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4.4 AKTÖRER  

4.4.1 Forskning, beslutsfattare, konsulter och organisationer  

Flik 4 sammanställer några av de aktörer som bedriver forskning, publicerat, forskat eller 

upprättat rapporter inom konstgräsområdet. En slutsats är att det finns många aktiva 

forskningsinstitut och aktörer inom konstgräsområdet.  

4.4.2 Leverantörer och producenter 

I flik 5 listas leverantörer och producenter av konstgräs, fyllnadsmaterial, gummirullar, filter etc. 

Tillsammans med företagsnamnen beskrivs huruvida företaget är producent eller leverantör och 

till vilken del av konstgrässystemet. En hemsida till respektive företag finns givet. I Europa finns 

en sammanslutning inom konstgräsplaner: European Synthetic Turf Organisation (ESTO). På 

hemsidan (http://www.theesto.com/members/) listas tillverkare, installatörer, testinstitut etc. 

4.5 FINANSIERING OCH STÖD 

Flik 6 listar några av de olika stöd som finns att söka för vidare projekt och studier. 

5 SLUTSATSER  

Under de senaste åren har antalet publicerade rapporter inom konstgräsområdet ökat markant. 

Leverantörerna erbjuder alternativa material som substitut till gummigranulaten SBR, EPDM och 

TPE, samt fler filterlösningar och granulatfällor. Några av observationerna från 

sammanställningen av studier och rapporter listas nedan. 

 

 Rapporter har sammanställts från 2005-2018. I tidigt skede fokuserade många av 

studierna på hela konstgrässystemet och granulat från ett kemikalieperspektiv med 

särskild inriktning på hälsoeffekter.  

o Inkluderar ofta exponering, metaller, polycykliska aromatiska kolväten (PAH), 

polyklorerade bifenyler (PCB) etc. 

 Runt 2015 fokuserar många rapporter istället på mikroplast, identifiering, spridning 

och miljöeffekter.  

 Efter 2015 följer analyser kring gummigranulat och biobaserad granulat. Däribland 

jämförelse mellan och identifiering av diverse fyllnadsmaterial, spridning, 

miljöpåverkan, hälsorisker, omgivningspåverkan samt åtgärder för att minska 

spridningen.  

 Runt 2015 sammanställde en del länder kunskapsläget och spridning av mikroplast. 

Däribland Sverige, Norge, Tyskland, Danmark och globalt.  

o Konstaterar att spridning sker och vikten av att minska spridningen ur miljö-, 

och ekonomiperspektiv.  

 Ytterligare lite senare, runt 2017, fokuserar en del rapporter på mikroplast utifrån ett 

krav och lagstiftningsperspektiv, analyser och mätningar etc. Det är också år 2017 

http://www.theesto.com/members/
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som Naturvårdsverkets beställargrupp och Sveriges Kommuner och Landstings 

(SKL) beställargrupp4 bildas.  

 

Under projektet identifierades förslag till nya studier, vilka listas nedan. 

 Uttjänta planer.  

Efter att fotbollsplanerna har fyllt sin funktion och måste bytas ut går de uttjänta planerna 

till deponi, något som varken bör vara ekonomiskt eller miljömässigt försvarbart. Studien 

bör fokusera på hur situationer ser ut i Sverige, vilka alternativ som finns för behandling 

av uttjänta planer samt vad som är mest miljö och ekonomiskt fördelaktigt ur ett 

livscykelperspektiv.  

 Val av konstgräsplan och granulat efter förutsättningar. 

Sverige har stora geografiska skillnader vilka bör tas i beaktning vid val av konstgräsplan 

och granulat. Förutsättningar kan också variera mellan mindre och större städer. Studien 

kan undersöka vilken typ av konstgräsplan och granulat som passar vilka förhållanden, 

men också hur drift och underhåll påverkas och bör anpassas efter förhållande.  

 Sammanställa den miljöteknik som finns. 

Studien kan bestå utav en marknadsanalys över miljötekniska lösningar som kan 

appliceras på befintliga konstgräsplaner. Exempelvis filter och granulatfällor för 

uppsamling av granulat runt om konstgräsplanerna. 

 

 

 

 

Uppdragsansvarig  

Felicia Tengdahl 

 

Vänligen 

Felicia Tengdahl 

                                                
 
4https://skl.se/demokratiledningstyrning/upphandling/natverkochbestallargrupper/bestallargruppkonstgras.13664.h
tml  
Hämtat 20180328 

https://skl.se/demokratiledningstyrning/upphandling/natverkochbestallargrupper/bestallargruppkonstgras.13664.html
https://skl.se/demokratiledningstyrning/upphandling/natverkochbestallargrupper/bestallargruppkonstgras.13664.html

