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Sammanfattning 

För att få en bild av hur mycket mikroplast som tillförs ytvattnet från sex fotbollsplaner togs 

ett antal prov på vattnet från den samlingsbrunn där dagvatten och dräneringsvatten rann bort 

från det aktuella området till recipienten. Provtagningstidpunkterna bestämdes av att det hade 

regnat tillräckligt för att skapa flöde i brunnarna. Proverna togs i ytan på brunnen dvs proverna 

kommer från det vatten som rinner ut till recipienten, i stället från det material som fastnar i 

brunnen. Kvantifieringen av granulat i vattnet baserades på att granulatet innehåller en relativt 

hög zinkhalt. Partiklarna i vattnet samlades upp på ett filter. Efter att filtret med infångat 

material lösts upp mättes mängden zink på filtret, därefter beräknades granulatmängden 

baserat på zinkhalten i det aktuella granulatet. Resultaten från de 44 provtagningarna visar att 

medelvärdet för halten mikroplast i de provtagna vattnen är låg (0,9 mg/l). En grov 

uppskattning visar att medelvärdet för mikroplastutsläpp, med större än 5µm partikelstorlek, 

till vatten från det testade konstgräsplanerna är ca 6 kg/år. 
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Uppdrag 

Utföra en kvantitativ mätning av hur mycket ”mikroplast” som avgår från konstgräsplaner till 

vatten via dagvatten och dränering vid ett antal mättillfällen. 

Provtagning skedde vid följande Fotbollsplaner: 

Kransmossen i Borås, Kvibergs fotbollsplan i Göteborg, Valhalla fotbollsplan i Göteborg, 

Fotbollsplanen i Floda samt planen i Pinntorp (Landvetter). 

Metod 

 

Provtagning 

I en plastbehållare monterades en pump som pumpade vatten från ytan i brunnen till en 2,5 l 

plastdunk. 

Pumpen som användes var av centrifugaltyp. Membran-, kugghjuls- och impellerpump 

testades också men dessa pumpar gav problem med igensättning när de pumpade granulat. Den 

testade pumpen kunde pumpa granulatpartiklar 4 m uppåt. Vid provtagning pumpades vattnet 

från brunnen en minut för att skölja systemet innan prov togs. 

 

Provupparbetning 

En liter prov filtrerades genom ett vägt polyvinylidenflourid- (PVDF) filer med 5 µm 

porstorlek. Därefter tvättades filtret med 1l 1% salpetersyra för att skölja bort löst zink och 

zink bundet till naturligt förkommande ämnen (t.ex. humus). Filtret torkades, och vägdes för 

att bestämma totalt suspenderat material (som inte löstes i 1% HNO3). För att bestämma 

mängd zink på filtret löstes det upp i salpetersyra/väteperoxid vid 240°C i mikrovågsugn. Zink 

i det upplösta provet bestämdes med ICP-MS. Mängden granulat i den provtagna volymen 

bestämdes utifrån den uppmätta zinkmängden, redovisad i tabell 3, och halten zink i granulatet 

från respektive fotbollsplan.  

 

Resultat 

 

Resultaten presenteras i bilder och tabeller nedan. I tre av proverna hittades ”större” fasta 

partiklar dvs partiklar som kunde ses med blotta ögat. Dessa avlägsnades med pincett och 

undersökes med FTIR-mikroskopi. I provet från Floda 0503 hittades bitar som identifierades 

som trä. I prov från Valhalla 0508 hittades partiklar som inte kunde identifieras men som 

sannolikt inte var gummi. I provet från Lund 0613 hittades en svart partikel som var svår att 

identifiera, FTIR resultat visade att den troligen inte bestod av granulat. Den var dessutom 

spröd och var sannolikt en färgflaga snarare än granulat. Elektron- och ljus mikroskopi visade 

att normalstorleken av partiklarna på filtren var 10-30 mikrometer. Endast i enstaka fall kunde 

partiklar identifieras som strån från konstgräset. 

I mikroskopbilderna nedan, bild 1-8, visas i vänsterkolumnen bilder av malt granulat som 

samlats upp på konstgräsplanerna. Höger bildkolumn visar mikroskopbilder av filter med 

material från vattenprovtagningen. Endast en av planerna med SBR-granulat är inkluderad 

eftersom skillnaderna mellan dessa är liten.  
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Bild 1, Partikel av mald SBR från Kransmossen 

(Borås) 
 Bild 2, Material fångat på filter från Kransmossen  

   

 

 

 

Bild 3, Partikel av mald EPDM från Kviberg 

(Göteborg) 
 Bild 4, Material fångat på filter från Kviberg (Borås) 

 

 

 

Bild 5, Partiklar av mald TPE från Valhalla 

(Göteborg), det svarta strecket kommer inte från 

provet utan fanns på filtret innan provtagningen. 

 
Bild 6, Material fångat på filter från Valhalla 

(Göteborg) 
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Bild 7, Partiklar av mald r-EPDM från Lund  Bild 8, Material fångat på filter från Lund 
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Tabell 1. Resultaten från mätningarna. Uppmätt suspenderat material är material som finns 

kvar på filtret efter syratvätt. Granulathalten är beräknad från mängd zink på filtret och den 

uppmätta halten zink i granulatet på respektive fotbollsplan. 

 

Ort Prov nr: Susp. mg/l Granulat mg/l 

Borås 1 10,5 0,28 

Borås 2 19,4 0,69 

Borås 3 0,6 0,09 

Borås 4 1,6 0,06 

Borås 5 0,8 0,07 

Borås 6 1,4 0,09 

Borås 7 1,5 0,03 

Borås 8 0,9 0,02 

Borås 9 1,0 0,01 

Floda 1 5,6 0,74 

Floda 2 4,6 0,73 

Floda 3 5,1 0,77 

Floda 4 8,5 0,14 

Floda  5 1,2 1,24 

Kviberg 1 11,0 1,39 

Kviberg 2 11,1 1,26 

Kviberg 3 18,3 0,12 

Kviberg 4 2,2 0,10 

Kviberg 5 2,3 0,63 

Kviberg 6 1,7 0,69 

Lund 1 0,67 0,23 

Lund 2 0,8 0,29 

Lund 3 2,94 0,40 

Lund 4 1,62 0,18 

Lund 5 2,7 0,36 

Lund 6 1,82 0,34 

Lund 7 1,49 0,16 

Lund 8 4,42 0,80 

Lund 9 1,25 0,13 

Lund 10 0,95 0,12 

Lund 11 1,57 0,06 

Lund 12 1,65 0,29 

Lund 13 2,01 0,29 

Lund 14 0,96 0,09 

Lund 15 1,68 0,04 

Lund 16 1,53 0,04 

Mölnlycke 1 1,2 0,03 

Mölnlycke 2 1,0 0,03 

Valhalla 1 13,6 8,7 

Valhalla 2 5,5 7,7 

Valhalla 3 2,8 0,2 

Valhalla 4 6,3 5,5 

Valhalla 5 10,4 3,7 

Valhalla 6 1,0 0,7 
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Tabell 2. Provtagningsdatum och flödesuppskattning för de olika provtagningarna, H 

betecknar ovanligt högt flöde, L betecknar ovanligt lågt flöde. 

 

Ort Prov nr: Datum 

Uppskattat 

flöde 

Borås 1 181210 H 

Borås 2 181213 H 

Borås 3 190307  

Borås 4 190308  

Borås 5 190309  

Borås 6 190613  

Borås 7 190613  

Borås 8 190520 L 

Borås 9 190520 L 

Floda 1 190307 H 

Floda 2 190308 H 

Floda 3 190308 H 

Floda 4 190503  

Floda 5 190503  

Kviberg 1 190221  

Kviberg 2 190221  

Kviberg 3 190429  

Kviberg 4 190429  

Kviberg 5 190509 H 

Kviberg 6 190509 H 

Lund 1 190426  

Lund 2 190503  

Lund 3 190506  

Lund 4 190508  

Lund 5 190509  

Lund 6 190509  

Lund 7 190517  

Lund 8 190517  

Lund 9 190520  

Lund 10 190529  

Lund 11 190529  

Lund 12 190531  

Lund 13 190603  

Lund 14 190610  

Lund 15 190612  

Lund 16 190613  

Mölnlycke 1 190828 L 

Mölnlycke 2 190903 L 

Valhalla 1 190307 H 

Valhalla 2 190307 H 

Valhalla 3 190308 H 

Valhalla 4 190508 H 

Valhalla 5 190509 H 

Valhalla 6 190509 H 
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Tabell 3. Uppmätta medelvärden för suspenderat material och granulathalt för de olika 

planerna. 

 

Ort Susp. (mg/l) Granulat(mg/l) 

Borås 4,2 0,15 

Floda 5,0 0,72 

Kviberg 7,7 0,70 

Lund 1,7 0,24 

Mölnlycke 1,1 0,03 

Valhalla 6,6 4,4 

 

Tabell 4. Material i granulatet och zinkhalt för de undersökta fotbollsplanerna 

 

Ort Zn(%) Material 

Borås 1,65 SBR 

Floda 1,50 SBR 

Kviberg 0,025 EPDM 

Lund 0,87 r-EPDM 

Mölnlycke 1,50 SBR 

Valhalla 0,20 TPE* 

*Det finns ett antal olika TPE-material, i detta projekt karakteriserades inte det aktuella TPE-

materialet. 
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Diskussion 

Det uppmätta flödet av gummirester från fotbollsplanerna var lägre än förväntat. Mätningarna 

utgör bara ett antal ögonblicksbilder av flödet av partiklar från fotbollsplanerna, inga 

mätningar av de aktuella vattenflödena har utförts, och mätningarna är endast utförda under en 

begränsad tidsperiod. Därför kan flöden av gummipartiklar till miljön via dagvatten och 

dränering inte beräknas. En grov uppskattning kan dock utföras om man antar 

årsmedelnederbörd och storlek på en konstgräsplan. Nedan antas att en plan är 7000m2 och att 

det regnar 1000 mm per år. Om man dessutom antar att medelvärdet för alla mätningar 

redovisade i rapporten (0,9 mg/l) är normalvärdet för hur mycket ”mikroplaster” flödet från 

planerna innehåller, kommer en konstgräsplan med detta scenario att avge 6,3 kg 

”mikroplaster” per år.   

Även det totala flödet av partiklar, dvs summan av antropogena och naturliga partiklar, från de 

undersökta konstgräsplanerna är relativt lågt. Partikelmängden som uppmättes här är i medeltal 

4,1 mg/l detta ger med ovanstående modell att summan av utsläppen av naturliga och 

antropogena partiklar är 29 kg/år för en tänkt fotbollsplan enligt ovan. 

Under projektet mättes inte vattenflödet men vissa flöden noterades. Detta leder till misstanken 

att vid höga flöden stiger partikelhalten, av både naturliga och antropogena partiklar.  

I tabell 4 Visas medelvärden för mätningarna för de sex planera av suspenderat material och 

granulat. Värdena är få och inga säkra slutsatser kan dras av detta men tabellen indikerar att 

avgången av granulatpartiklar från Valhalla är större än från de övriga planerna, detta kan 

eventuellt förklaras av det höga vattenflödet vid provtagningarna eller att den använda typen 

av TPE är ett mindre stabilt material än EPDM och SBR. Även det faktum att en större andel 

av det suspenderade materialet kommer från granulatet på Valhalla än de övriga studerade 

planerna tyder på att TPE-materialet kan ha en större tendens än de övriga materialen att nötas 

och bilda småpartiklar. Men säkra slutsatser om detta kan inte dras av detta begränsade 

material. 

 

Kommentarer kring den använda metodiken 

Det är svårt att kvantifiera ”mikroplaster”, det beror på ett flertal problem tex: Ett ”naturligt” 

okontaminerat vattenprov innehåller ett mycket stort antal partiklar (t ex sand, levande och 

döda celler samt delvis nedbrutet biologiskt material i varierande partikelstorlek). Mikroplast 

är normalt svårt att skilja från naturliga partiklar. När man studerar partiklar på filter provtagna 

enligt ovan, med mikroskopi med IR eller synligt ljus är osäkerheten i identifiering och 

kvantifiering stor, mikroskopibilderna ovan utgör en god illustration av problemet. Omfattande 

försök att använda elektronmikroskopi ledde inte till någon förbättring. Vi bedömer därför att 

det i detta fall är en väsentligt pålitligare metod att utnyttja det faktum att granulat på dr 

provtagna konstgräsplaner har en hög halt och känd halt zink.  

Vid utveckling av provtagningsmetodiken har stor vikt lagts vid att inte förlora eller tillföra 

partiklar. Absorptionen av partiklar på filtreringsystem och i slangar har kontrollerats och 

bedöms vara försumbar. Den använda pumptypen är som beskrivs ovan vald efter jämförelse 

med tre andra typer av pumpar. 

 


