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▪ Bakgrund

▪ Det saknas bra mätningar av utsläpp från konstgräsplaner, därför ska vi i detta projektet 
uppskatta storleksordningen på dessa.

▪ Vi tar fram några ögonblicksbilder av hur stora partikelmängder som kommer i 
avrinningsvattnet från planen och försöker identifiera hur mycket av detta som kommer från 
strån och granulat.

▪ Planer som studeras är: 

▪ Kransmossen (Borås)

▪ Kviberg och Valhalla (Göteborg)

▪ Lund

▪ Växjö

▪ Lerum

Mikroplastutsläpp från konstgräsplaner



Provtagningsutrustning

Krav:

• Ska samla in de relevanta partiklarna, polymera material från 5 

mikrometer till 2 mm eller större (Granulat och grässtrå) i 

avrinningsvatten

• Ska inte kontaminera proverna

• Ska vara lätthanterlig, inte kräva 230V mm.



Mätmetoder

Efter ankomst till labbet samlas partiklarna upp på filter

Filtret tvättas för att ta bort naturligt material 

Att kvantifiera plast och gummimaterialet är svårt

Vi kvantifierar genom att mäta något grundämne som finns i hög halt 

i de intressanta materialen exempelvis zink.

Användbara tekniker är:

ICP-MS

FT-IR

Elektronmikroskop



Resultat

Ett enkelt sätt att ta fram ett maxvärde på utsläppen är att mäta den totala mängden material 

som fastnat på filtren.

T ex Kviberg 190215, tre prov under regnväder.

Start 7 mg/l

Mitt   4 mg/l

Slut   4 mg/l

Om man antar 7000 m2 , 1000 mm regn och att allt är granulat och strån motsvarar detta ca 35 

kg/år



Kvantifiering av andel granulat och strån på filtren

För att kvantifiera mängden granulat på filtren har vi använt Zink som

indikatorämne.

Filter och granulat löstes upp i salpetersyra.

Baserat på halten zink i granulat och mängden zink på filtret uppskattades 

mängden granulatrester utgöra 5-25% av totalmängden partiklar i vattnet.



Kviberg, Strån och Granulat



Resultat från elektronmikroskopi

Kviberg Borås



Mikroskopi

KvibergBorås



Detaljbild, filter från Kviberg



Indikativa slutsatser:

1) låga halter och små mängder

2) små partiklar

3) ej bara mikroskräp- mycket mineraler


