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Sammanfattning 
IVL har under 2020 arbetat med att utvärdera olika typer av konstgräsplaner, med livscykelanalys 

(LCA) kompletterat med samhällsekonomiska överväganden. Den här rapporten är en 

statusrapport vid utgången av år 2020. En andra etapp under separat projektbeställning kommer 

att göras under 2021. 

De olika typer av gräsplaner som har studerats i denna etapp är hybridmatta, matta utan infill, 

matta med olika slags granulat som infill: återvunna däck (SBR), EPDM, TPE, biobaserad plast 

(PLA från sockerrör). 

LCA resultaten omfattar i denna etapp begränsade resultat för de ingående materialen i olika typer 

av konstgräsplaner, i form av framställning av ingående material inklusive transport till 

anläggningen, och avfallshantering genom förbränning. Byggande av plan, underhåll och drift och 

urdrifttagande/rivning av plan ingår därmed inte. 

 

Figur S1: Delresultat från LCA: Potentiell Klimatpåverkan för framställning och avfallshantering 

(förbränning) av material i en konstgäsplan (7881 m2). 

De samhällsekonomiska övervägandena omfattar även ett urval andra kriterier utöver 

miljöaspekter. Tabell S2 visar en sammanställning baserat på hittillsvarande observationer, utifrån 

litteraturgenomgång kompletterat med några utvalda intervjuer. 

Tabell S1: Sammanfattande samhällsekonomiska överväganden 

  Infill med 

SBR 

EPDM/TPE Infill med 

biobaserat 

material 

Infillsfri 

plan 

Hybrid-

gräs 

Motivering 

Inköps- och 

anläggningskostnad  
Referensfall 

Klart 

dyrare 
dyrare 

klart 

dyrare 

Mkt 

dyrare 

Osäkra uppgifter. 

Materialval mindre 

del av 

investeringen för 

konstgräs, hybrid 
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dyrt. Infillsfria 

dyrare än granulat. 

Underhållskostnad Referensfall 
Klart 

dyrare 
dyrare 

ungefär 

detsamma 

Mkt 

dyrare 

Osäkra uppgifter, 

beror på hur det 

görs, dyrt med 

hybrid. Stor 

variation för 

biobaserade 

material. Infillsfria 

kan vara billigare. 

Kostnad för 

sluthantering Referensfall Lite dyrare 
inte så 

dyrt 
dyrare 

inte så 

dyrt 

Osäkra uppgifter, 

beror på hur det 

görs. 

Kemikalieexponering 

för utövare 
Referensfall 

Sannolikt 

likartad 

mycket 

litet 

problem 

inte så 

mycket 

plast som 

kan avge 

litet 

problem 

pga 

liten del 

plast 

Inte så stort 

problem för 

SBR/EPDM , viss 

osäkerhet 

Kemikalieexponering i 

naturen 
Referensfall 

Sannolikt 

likartad 

mycket 

litet 

problem 

inte så 

mycket 

plast som 

kan avge 

litet 

problem 

pga 

liten del 

plast 

Inte så stort 

problem för 

SBR/EPDM, viss 

osäkerhet 

Mikroplaster Referensfall 
Sannolikt 

likartad 

varierar 

beroende 

på 

material – 

bättre för 

fibrer 

inte så 

mycket 

som kan 

försvinna 

men 

lättare 

partiklar 

inte 

mycket 

alls som 

kan 

försvinn

a 

Problemet inte så 

stort, beror mycket 

på hur plan sköts 

Spelegenskaper, 

idrottsskador och ökat 

idrottande 

Referensfall Lite sämre 

-

likvärdiga 

för en del 

material 

-inte 

godkänt 

än för elit 

bra 

spelege

nskaper 

men 

klart 

färre 

timmar 

Hybrid anses bäst 

men ger mycket 

färre timmar än 

konstgräs, nya 

infillsmaterial och 

infillsfria behöver 

prövas ut 

 

  



 Rapport U    Samhällsekonomisk analys av konstgräs   

 

7 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund  
Konstgräs har funnits sedan 1960-talet för olika ändamål: fördelen jämfört med naturgräs är det 

inte kräver solljus och bevattning samt att det kan användas många fler timmar per år eftersom det 

inte slits lika mycket och för att det inte vissnar. Det finns flera generationer av konstgräs och de 

kan sammanfattas i nedanstående tabell: 

Typ Beskrivning Användningsområde Tidsperiod 

Hybrid 95% naturgräs som 

växer i en ram av 

konstgräs 

Bäst för elitfotboll och rugby. 

Nyligen tillgänglig för cricket och 

golf. 

Från 1990-talet 

1a 

generationen 

konstgräs 

100% syntetiska ytor 

tillverkade med 

konstgjorda fibrer. 

Perfekt för klubbar, skolor, lekplatser 

och universitet vars platser kräver 

mycket användning året runt. Dessa 

ytor erbjuder jämn prestanda och 

säkerhet under alla förhållanden. 

Användes tidigare för baseboll, 

fotboll. 

Från 1964 

2a 

generationen 

konstgräs 

Kortare och tätare 

sandbaserade eller 

klädda ytor med en 

gräshöjd på vanligtvis 

mindre än 24 mm. 

Landhockey, tennis, cricket och 

spontanidrott. Också kallade 

fleranvändningsytor. Tidigare även 

för baseboll och fotboll. 

Från 1970-talet 

3e 

generationen 

konstgräs 

Syntetiskt gräs med en 

höjd mellan 40 och 65 

mm. Vanligtvis fylld 

med en kombination av 

sand och olika slags 

gummigranulat (SBR,  

TPE och EPDM).  

Fotboll, rugby. Vanligast idag. Utvecklades från 

1998. 

Biobaserade 

granulat från 2010-

talet, även andra 

infillsystem såsom 

sand eller fiber från 

naturmaterial 

4e-6e 

generationens 

konstgräs 

Syntetiskt gräs utan 

infill. Sand i botten för 

att minska 

kompaktering av strån. 

Tekniker utöver tredje generationen 

har ännu inte erkänts av FIFA för 

professionell användning. Används 

alltmer för idrott och lek. 

Från slutet av 2010-

talet 

 

Figur 1. Olika generationer av konstgräs (greenfields.eu, Wikipedia, installitdirect.com/history, 

sispitches.com/the-definitive-guide-to-all-types-of-astroturf-pitches-2g-3g-4g-and-beyond/, NTNU 

2018). 

Här följer en beskrivning av de vanligaste granulaten: 
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➢ SBR (styren butadienrubber): återvunnet gummi från bil-och maskindäck 

➢ EPDM (etylen propylen dienmonomer): nytillverkat, vulkaniserat industrigummi 

➢ P-EPDM: återvunnet gummi från t.ex. kablar och bilmattor 

➢ TPE termoplastisk elastomer: nytillverkad termoplast 

➢ Organiskt fyllnadsmaterial: t ex. kork, kokos, sockerrör eller bark 

Majoriteten av svenska fotbollsplaner består av SBR-gummi. Det har visat sig att den tredje 

generationens konstgräs skapar en del risker. Granulaten följer med spelare, vid underhåll och 

snöröjning och i samband med avrinning och det skapas mikropartiklar som sprids i naturen och 

ansamlas i mark och vatten och även i djur. Det finns också en del metaller och toxiska ämnen i 

granulaten som riskerar att skada både spelare och naturen. Det har också förekommit rapporter 

om ökade idrottsskador vid spel på konstgräs jämfört med naturgräs samt sämre spelegenskaper.  

1.2 Syfte  
Syftet med projektet är att utvärdera miljö- och samhällsekonomiska aspekter i ett 

livscykelperspektiv för olika alternativa system för konstgräsmattor.  I projektet utvärderas miljö- 

och samhällsekonomiska aspekter i ett livscykelperspektiv för olika alternativa system för 

konstgräsmattor. Kostnader och nyttor för de olika aktörerna i livscyklerna samt för samhället i 

stort till exempel med avseende på sysselsättningsaspekter bedöms.  
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2 Metod  
Följande kapitel beskriver metoder som använts i studien vilket inkluderar livscykelanalys, 

miljöskadekostand (EPS) samt samhällsekonomisk effektanalys.  

2.1 Livscykelanalys  
Livscykelanalys (LCA) är en sammanställning och utvärdering av relevanta inflöden och utflöden 

från ett produktsystem samt utvärdering av de potentiella miljöeffekterna hos produktsystemet 

över delar eller hela dess livscykel (ISO 14040:2006 och 14044:2006). Med inflöden och utflöden 

avses användning av naturresurser respektive generering av emissioner och restprodukter som är 

knutna till systemet.  

Livscykeln består av processer och transporter i alla stadier från uttag av naturresurser till och med 

slutligt omhändertagande av produkten samt hantering av restprodukter (avfallshantering och 

återvinning), se Fel! Hittar inte referenskälla..  

 

Figur 1. Illustration av ett LCA-system.  

 

En livscykelanalys består av fyra faser, vilka enligt ISO-standarden benämns: definition av 

målsättning och omfattning; inventeringsanalys; miljöpåverkansbedömning och tolkning av 

resultaten (Figur 2). 
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Figur 2. LCA-studiens faser. 

 

2.2 Samhällsekonomiska överväganden  
Den samhällsekonomiska bedömningen bygger på intervjuer med företrädare för kommunerna 

Stockholm, Göteborg och Malmö, med tillverkaren och leverantören Unisport samt på 

vetenskaplig och ”grå” litteratur (studentuppsatser, utredningar mm) samt webbplatser från 

Fotbollförbundet. Litteraturen har insamlats med kombinationer av olika sökord: ”artificial turf” 

eller “synthetic turf”, ”health effects”, ”environmental effects”, ”injury” och ”quality of play”. 

Sökningen har begränsats till Google Scholar och den svenska högskoledatabasen Diva. Det finns 

vidare en omfattande databas sedan tidigare som utvecklats på uppdrag av Beställargruppen. 

Fokus har legat på i första hand sammanställningsstudier. 

Bedömningen utgår från en kategorisering av olika alternativa konstgräs som växte fram under 

projektets inledande fas.  

➢ Infill – referens: med infill av SBR, EPDM, TPE (finns på större delen av alla 

konstgräsmattor idag). Det vill säga tredje generationen konstgräs med olika slags 

gummigranulat. 

➢ Infill - organiskt material: kork, e-kork, kokosskal, sockerrör, bark och olika kombinationer. 

Alltså en variant av tredje generationen konstgräs med alternativt infill. 

➢ Infillsfria material eller med icke-organiskt infill. Detta är således den fjärde-sjätte 

generationens konstgräs. 

➢ Hybridgräs. 

För att avgränsa projektet beslutade vi också att fokusera på fotboll och på breddidrott och 

spontanidrott, inte elitidrott. Avgränsningen till fotboll ger möjlighet till mer data och lättare 

jämförelser mellan likartade krav. Avgränsning till breddidrott ger möjlighet att pröva fler 

material. För elitidrottare är planen en del av deras arbetsmiljö vilket ställer högre krav på 

beprövade material. Det innebär också att alternativet hybridgräs inte omfattas: med hybridgräs 

kan en få fler timmar/år än med naturgräs men en kommer inte i närheten av de timmar som ges 

av konstgräs.  
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Vi beslutade också om att följande dimensioner ska användas för den samhällsekonomiska 

bedömningen eftersom vi bedömer dem som relevanta för beslutsfattarna: 

➢ Inköps- och anläggningskostnad  

➢ Underhållskostnad  

➢ Miljökostnad för tillverkning och transport 

➢ Miljökostnad för underhåll 

➢ Miljökostnad för sluthantering  

➢ Kemikalieexponering 

➢ Kemikalieexponering i naturen 

➢ Mikroplaster  

➢ Idrottsskador, spelegenskaper och ökat idrottande  

Dessa dimensioner omfattar viktiga parametrar vad gäller relativa kostnader, effekter för miljön 

och för spelarna: de identifierades i diskussioner med företrädare för kommuner och försäljare och 

de återfinns i den vetenskapliga och ”grå” litteraturen. Dessa dimensioner kommer att diskuteras 

var och en för sig i kapitel 4. 

Resultatet av den samhällsekonomiska bedömningen sammanfattas i en matris.  
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3 Livscykelanalys 
I det här kapitlet beskrivs livscykelanalysen som har genomförts i studien. Kapitlet inkluderar 

beskrivning av mål och omfattning, datainsamling och slutligen resultatet.  

3.1 Mål och omfattning  
Nedan beskrivs mål och omfattning för LCA-delen av studien. Mål och omfattning inkluderar 

syftet med studien, beskrivning av studerade produktsystem, systemgränser samt vilka 

miljöpåverkanskategorier som har inkluderats.  

3.1.1 Syfte och omfattning   
Denna del beskriver syftet med LCA-delen av studien. LCA-studien syftar till att utvärdera 

miljöpåverkan från olika val av konstgräsplaner. Vidare syftar LCA-studien till att använda EPS-

systemet för att även utvärdera den potentiella miljökostnaden som respektive konstgräsplan ger 

upphov till.   

Syftet med att utvärdera miljöpåverkan och miljöskadekostnaden för konstgräsplantyper är att 

resultaten ska kunna användas som underlag vid val av konstgräsplaner för framtiden.  

3.1.2 Mål  
Målet med LCA-studien är följande;  

1. Beräkna miljöpåverkan från olika typer av konstgräsplaner genom livscykelanalys. 

2. Beräkna miljöskadekostnaden för olika typer av konstgräsplaner genom användning av 

EPS-systemet. 

3. Jämföra miljöpåverkan och miljöskadekostnaden för de olika typerna av konstgräsplaner. 

3.1.3 Studerade produktsystem 
Nedan beskrivs vilka typer av konstgräsplaner som är inkluderade i studien (Tabell 1). För 

konstgräsplan med infill av PLA tillverkat från sockerrör samt för infillsfri plan har ingen 

information gällande livslängd hittats: därför har ett antagande gjorts att de håller i 10 år som för 

övriga.  

Tabell 1. Studerade typer av konstgräs.  

Nr  Typ av konstgräs  Livslängd [år] Kommentar Referens  

1  Infill med EPDM 

(Etenpropen gummi) 

10  Skenhall m.fl. 

(2012) 

2 Infill med TPE 10  Skenhall m.fl. 

(2012) 
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3 Infill med PLA (från 

sockerrör) 

N/A 

Antagit 10 år  

Osäkerhet eftersom 

den inte funnits 

tillräckligt länge på 

marknaden. 

 

4 Infillsfritt  N/A 

Antagit 10 år 

  

5 Hybrid  8–10   Johansson 

(2019) 

 

3.1.3.1 Funktionell enhet  
Den funktionella enheten fungerar som beräkningsbasen för studien och är den enhet som 

resultatet referera till. 

Som funktionell enhet valdes: 1 konstgräsplan som definieras som en plan med en yta av 7881 m2 och en 

uppskattad livslängd till 10 år. Livslängden används inte explicit i LCA-beräkningarna då endast 

materialframställning och avfallshantering inkluderats. 

3.1.4 Systemgränser 
I det här avsnittet beskrivs systemgränserna för LCA-modellen det vill säga vilka processer som är 

inkluderade respektive exkluderade i studien.  

Studien är en vagga-till-grav studie vilket innebär att hela livscykeln har inkluderats från 

produktion elektricitet, bränslen och råvaror ända från vaggan där naturresurser utvinns till 

graven, dvs avfallshanteringen av konstgräsplanerna efter uttjänad livslängd. Studien inkluderar 

även alla relevanta transporter.  

Studien reflekterar installation och användning av konstgräsplanerna i Sverige. Detta betyder att 

avfallshanteringen grunder sig i svenska förhållanden.  

3.1.5 Miljöpåverkanskategorier  
Resultatet från studien presenteras för flera miljöpåverkanskategorier inklusive 

miljöskadekostnad. Inkluderade miljöpåverkanskategorier beskrivs i Tabell 2 nedan.  

Tabell 2. Miljöpåverkanskategori inkluderad i denna rapport. 

Miljöpåverkanskategori Indikator  Enhet Metod 

Klimatpåverkan, fossil GWP kg CO2-ekv. CML 2001 – Jan 

2016 
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3.1.6 Avgränsningar och antaganden 
Studien fokuserar på miljöpåverkan och potentiell miljöskadekostnad som uppkommer vid 

tillverkning och avfallshantering av konstgräsplanerna och har därför inte tagit hänsyn till deras 

olika egenskaper ur ett användningsperspektiv. 

Byggnationen och installationen av konstgräsplanerna har inte inkluderats eftersom detta har 

antagits vara likartat för de olika typerna. Materialåtgång för sviktpad och underliggande 

konstruktionsmaterial för själva konstgräsplanen är inte inkluderade. Underhåll och drift under 

användningsfasen av konstgräsplanen har inte inkluderats eftersom det varierar stort beroende på 

innehavaren samt de geografiska förutsättningar där planen anläggs.  

Vidare är inte läckage av eventuella kemikalier inkluderade. Exponering av kemikalier och 

mikroplaster beskrivs i avsnitt 4.4 4.5 och 4.6 i den samhällsekonomiska effektanalysen.  

Detaljerade avgränsningar för respektive produktsystem beskrivs nedan i livscykelinventeringen.  

3.2 Livscykelinventering  
I detta avsnitt beskrivs de olika konstgrästyperna som har inkluderats och de data som har samlats 

in. Livscykelinventeringen genomfördes dels för att få en förståelse för stegen i livscykeln och för 

att kunna samla in rätt data för att genomföra studien.  

Data och information som används som underlag för studien har samlats in från:   

• Litteratur  

• Personlig kommunikation, intervjuer med företrädare för Göteborgs kommun, Växjö.   

• LCA-databaser t ex LCA-programvaran GaBi databas (Thinkstep AG, 2018) eller data 

publicerad av branschorganisationer (PlasticsEurope) 

3.2.1 Tillverkning  
En konstgräsplan består av olika lager. En typisk konstgräsplan består underst av en sviktpad som 

kan bestå av olika material och varierar i tjocklek (Svenska fotbollsförbundet, 2017). Ovanpå 

sviktpaden läggs ett lager av kvartssand för att hålla konstgräset på plats. Tjockleken på sandlagret 

kan också variera. Ovanpå sandlagret läggs ett lager med fyllnadsmaterial som rekommenderas 

vara minst 13 mm för breddidrottsplaner. Fyllnadsmaterialet kan bestå av olika typer av granulat. 

Själva konstgräset består av fibrer som oftast består av polyeten och/eller polypropen. 

Konsgräsfibrerna är fastsydda i ett underlag som består av latex som kallas backing.  

Mängden granulat som behövs för planerna med infill samt mängd av övriga inkluderade 

konstruktionsmaterial presenteras i Tabell 3 respektive Tabell 4.  

Tabell 3. Mängd granulat för de olika produktsystemen.  

Produktsystem  Granulat Mängd [ton] per 

funktionell enhet 

Referens  

EPDM  EPDM-granulat  61 Skenhall m.fl. (2012) 
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TPE TPE-granulat  87 Skenhall m.fl. (2012) 

Organiskt infill sockerrör  PLA-granulat  19,7 Unisport (2020)   

Infillsfritt  Inget granulat    

Hybrid  Inget granulat   

 

Tabell 4. Konstruktionsmaterial för konstgräsplaner.  

Typ  Material  Mängd [ton] per 

funktionell enhet 

Referens  

Sviktpad  Kan bestå av olika 

material  

70 Magnusson (2015) 

Stabiliserande infill  Kvartssand  177 Magnusson (2015) 

Konstgräs  Består oftast av polyeten 

eller polypropen  

15 Magnusson (2015) 

FIFA (2017) 

 

EPDM 

EPDM står för etenpropengummi och är ett syntetiskt gummimaterial. EPD kan tillverkas både 

från jungfrulig råvara eller återvunnet gummi. Indata för sammansättningen av har getts från 

Skenhall m.fl. (2012) som i sin tur har fått information via leverantörer (Melos och Gezolan). 

Sammansättningen för EPDM presenteras i Tabell 5.  

Tabell 5. Sammansättning EPDM (Skenhall m.fl. 2012). 

Material  Mängd [%] 

Kalciumkarbonat (CaCO3) 68 % 

EPDM (etylen-propylen-dien-monomer) 22 % 

Additiv (mjukgörare, UV-skydd, pigment etc.) 10 % 

 

För sammansättning av additiv har samma antagande gjorts som i Skenhall m.fl. (2012) dvs 20 % 

ftalater och 80 % mineralolja. Produktionsdata för samtliga material har tagits från LCA-mjukvaran 

Gabi databas (Thinkstep AG, 2018).  

Elförbrukning för granulering har tagits från Johansson (2018) som angav 214 kWh per ton 

producerad EPDM granulat.  
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TPE 

TPE är en termoplastisk elastomer som består av TPE-polymerer, fyllmedel och additiv. 

Sammansättningen beskrivs i Tabell 6 och har sammanställts utifrån Skenhall m.fl. (2012) som har 

fått informationen från en leverantör av TPE.  

Elförbrukningen för granuleringen har antagits som samma som för EPDM (214 kWh per ton).  

Tabell 6. Sammansättning TPE (Skenhall m.fl. 2012).   

Material  Mängd [%] 

Kalciumkarbonat (CaCO3) 40 % 

SEBS (Styren-butadien-styren) 40 % 

Additiv (mjukgörare, UV-skydd, pigment etc.) 20 % 

 

Biobaserat infill från sockerrör  

För biobaserat infill tillverkat av sockerrör har data för PLA (polylaktid syra) som är en biobaserad 

plast som tillverkas från sockerrör använts. Data för tillverkning av PLA har tagits från Thinkstep 

AG (2018) som baseras på tillverkning av PLA i USA. Mängden konstgräs och kvartssand har 

antagits vara samma mängd som för de övriga alternativen som specificeras i Tabell 3.  

Infillsfritt   

En infillsfri konstgräsplan innehåller som nämnt tidigare inget granulat utan stabiliseras endast 

med sand. Råmaterialen som inkluderats för den infillsfria konstgräsplanen är kvartssand samt 

lågdensitets polyeten för konstgräset. Mängderna för respektive material har antagits vara samma 

som för alternativen med infillsmaterial.   

Hybridgräs  

Hybridgräs är en konstgräsplan utan infillsmaterial som består av naturgräs med viss andel 

konstgräs inblandat. Sammansättningen av hybridgräs beskrivs i Tabell 7.  

Tabell 7. Sammansättning hybridgräs (Johannsson, 2019). 

Material  Mängd [%]  Referens  

Naturgräs  95 % Johansson (2019) 

Konstgräs  5 % Johansson (2019) 

 

Eftersom hybridgräsplanen inte består av något granulat så är råmaterialen som inkluderats för 

hybridgräs konstgräs och kvartssand. För kvartssanden har samma mängd som beskrivs i Tabell 4 

använts samt 5 % av mängden konstgräs dvs 0,75 ton konstgräs per funktionell enhet.  
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3.2.2 Underhåll  
Inget underhåll såsom påfyllnad av granulat, borstning, plogning och tvättning har inkluderats i 

studien vilket inte heller har inkluderats i tidigare LCA-studier (Skenhall m.fl (2012) samt 

Johansson (2018)).  

3.2.3 Avfallshantering  
Idag både återvinns och förbränns materialen i konstgräsplanerna vid uttjänad livslängd. Även 

återanvändning av konstgräsplanerna återkommer vilket innebär att en plan som använts för 

elitidrott kan återanvändas för idrott med lägre krav.  

I denna studie har avfallshanteringen beräknats utifrån återvinning av sand och konstgräs medan 

granulatet förbränns. Emissioner av CO2 av förbränning av EPDM och TPE har beräknats utifrån 

uppskattade värden publicerade av Skenhall m.fl. (2012). För biobaserat granulat från sockerrör 

har ingen klimatpåverkan för förbränning inkluderats eftersom inget upptag av biogen koldioxid 

inkluderats vid tillverkningen.  

Tabell 8. Värmevärde och CO2 emissioner för förbränning av granulat (Skenhall m.fl. 2012).  

Granulat  Värmevärde [MJ/kg] CO2-emissioner [kg/kg] 

EPDM 13 1 

TPE 25 2 

Mineralolja och ftalater   3,4 

  

3.2.4 Transporter   
Transport av råmaterial till tillverkning av både granulat samt till tillverkningen av 

konstgräsplanen har inkluderats. Sträckan har uppskattats till 500 km (Tabell 9).  

Tabell 9. Inkluderade transporter i studien.  

Transport  Typ av transport  Lastgrad [%] Sträcka [km] 

Råmaterial till 

granulattillverkning  

Lastbil, Euroklass 6, 

totalvikt inklusive last 

34–40 ton samt maxlast 

27 ton 

85 500 

Råmaterial till tillverkning 

av konstgräsplan 

Lastbil, Euroklass 6, 

totalvikt inklusive last 

34–40 ton samt maxlast 

27 ton 

85 500 
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3.3 Resultat -klimatpåverkan 
Den totala klimatpåverkan för de olika alternativen presenteras i Fel! Hittar inte referenskälla.. 

Resultatet presentera i kg CO2-ekv per funktionell enhet (per 7881 m2 fotbollsplan). I Fel! Hittar 

inte referenskälla. presenteras klimatpåverkan uppdelat för de olika materialen samt transporter 

och avfallshantering. Resultatet visar att TPE och EPDM har störst klimatförbränning vilket till stor 

del beror på tillverkning av fossilbaserat granulat samt förbränning av fossil granulat efter uttjänad 

livslängd. Även kvartssand har påverkan på den totala klimatpåverkan till stor del på grund av 

stor mängd per funktionell enhet. Mängden kvartssand är dock lika för alla alternativ och därför 

inget som påverkar jämförelsen. Hybridplan och infillsfri plan ger lägst klimatpåverkan främst på 

grund av att inget granulat behöver tillverkas och förbrännas men hybridplanen har även en lägre 

mängd konstgräs tillverkat av polyeten vilket bidrar till den låga klimatpåverkan.  

 

Figur 1: Delresultat från LCA: Potentiell Klimatpåverkan för framställning och avfallshantering 

(förbränning) av material i en konstgäsplan (7881 m2). 

 

4 Samhällsekonomiska 
överväganden 

4.1  Inköps- och anläggningskostnad  
Det förekommer olika uppgifter om inköps- och anläggningskostnaden för olika slags konstgräs. 

De intervjuade kommunerna beskrev det som att den stora kostnaden handlar om annat än 
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infillsmaterialet: ofta är det en grusplan som måste rustas upp på olika sätt. Det kan krävas nya 

vägar, dränering, läktare, belysning, staket m.m. En konstgräsyta kräver också en underbyggnad 

med sviktpad m.m. För att minska läckage av granulat behövs också granulatfällor och 

granulatsarg. Med uppvärmning blir det ännu mer pengar.  

Vad gäller skillnaden i kostnad för infillsmaterialet går uppgifterna isär. Tillverkaren Unisport 

hävdar att organiskt infill kostar mer än dubbelt så mycket att anlägga som icke-organiskt. Andra 

tillverkare uppger att det kan vara lägre kostnad för alternativa material (Andersson m.fl. 2017, 

Gustafsson 2017). En hybridplan kostar mer att anlägga än både vanligt konstgräs och naturgräs. 

Andersson m.fl. (2017) har jämfört bland annat anläggningskostnaden för några biobaserade 

infillsmaterial samt hybridgräs med fossilbaserade granulat i konstgräs (EPDM). Ett av 

alternativen, Geofill (kokosfiber), är ca 33 % dyrare att anlägga än en specifik referensanläggning 

(Årsta IP i Uppsala) medan de andra (akrylbelagt kisel och granulerat valnötsskal) kostar mer än 

dubbelt så mycket. Hybridgräset kostar 10 gånger mer att anlägga. Göteborgs stad anger att 

infillsfria planer är dyrare att anlägga jämfört med annat konstgräs för att det är en tätare matta än 

infill. 

4.2 Underhållskostnad  
Även underhållskostnaden kan variera stort. Tidigt antogs att konstgräs inte kräver så mycket 

underhåll. Konstgräs (med undantag för hybridgräs) kräver av naturliga skäl inte vatten för att 

bevaras: dock påvisar internationella studier att konstgräs värms upp av solen och därmed blir 

varmare än omgivningen. Därför kan konstgräsplaner behöva kylas för att bli spelbara. 

Konstgräs måste dock också underhållas men annorlunda än naturgräs. Sanden kompakteras och 

kan behöva luckras, granulaten försvinner via avrinning, snöröjning och med spelaren. Unisport 

menar att det idag finns goda möjligheter att fånga upp gummigranulaten. Alla slags konstgräs 

släpper dock strån som inte fångas upp. Det krävs också påfyllnad av sand och granulat. Infillsfria 

planer kräver lika mycket att underhålla som infillsplaner, enligt Göteborgs stad och Unisport. 

Enligt erfarenheter från Norge är det dock lägre underhållskostnader för att en inte behöver fylla 

på granulat (Johansson 2019). 

Biomaterial är dyrare att sköta än gummigranulat enligt kommuner och tillverkare. Till exempel 

följer korken lättare med spelare och vid snöröjning. Unisport hävdar att korken kräver rätt skötsel 

och ökade kunskaper för att fungera (se även Andersson m.fl. 2017). Idag finns 25 planer i Sverige 

och även om två har bytts i Stockholm så finns det planer på andra platser som fungerar väl. 

Möller (2017) har studerat kostnader och miljöeffekter för breddfotboll i Finland. Investering och 

drift för konstgräs (SBR) utan uppvärmning blir 42 Euro/använd timme medan naturgräs kostar 

204 Euro/timme. Med uppvärmning blir båda ca 47 procent dyrare per timme. Enligt Andersson 

m.fl. (2017) är kostnaden för underhåll och år densamma för flera av de biobaserade materialen 

som för EPDM men betydligt högre för hybridgräs (SBR ingår inte denna studie). Enligt KSAB blir 

underhållet för EPDM betydligt högre än för SBR pga dyrare material.Hybridgräs är enligt 

Unisport dyrare att drifta än naturgräs. Det kräver kunskap om både konstgräs och naturgräs och 

underhåll för båda.  
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4.3 Kostnad för sluthantering  
Kostnaderna för sluthantering är svåra att beräkna, i synnerhet för de biobaserade infillsmaterialen 

på grund av begränsad erfarenhet. Men även för gummigranulaten är det svårt att beräkna för att 

metoderna varierar. Den vanligaste metoden är att lägga konstgräs av hög kvalitet på en 

elitfotbollsplan och sedan efter ett par år lyfta av den för att använda den för breddfotboll i samma 

stad. Malmö stad anger kostnaden till 2,5 – 4 miljoner (11-mannaplan) för att byta ut en matta. När 

planen har tjänat ut brukar ägarna lyfta av den för transport till en fabrik för materialåtervinning 

eller för att bränna. För att minska kostnader och det klimatavtryck som skapas erbjuds i ökad 

utsträckning demontering på plats och rengöring av sanden, återanvändning av termoplast och för 

vissa strån återanvändning. Bioflex är en sand som är belagd med två procent polyeten och 

används istället för infill. Den har hög densitet och sprids därför inte så mycket. Den går att 

återanvända. Biofill (sockerrörsbaserat granulat) är en biobaserad plast som är biologiskt 

nedbrytbart, över lång tid.  

4.4 Kemikalieexponering för utövare 
En av de vanligaste orsakerna till oro för att spela på konstgräsplaner är den risk som finns för 

exponering av farliga kemikalier från de ämnen som används för konstgräsplaner. Bland annat 

visar forskningen att SBR, EPDM och TPE innehåller kimrök, zinkoxid, ftalater (PAH), mjukgörare, 

arsenik, flamskyddsmedel, fenoler, metaller (bly, och organiska ämnen (Magnusson, S., 2015, 

Ruffino m.fl. 2013). En del av dessa ämnen är cancerogena medan andra kan ha negativa effekter 

på reproduktionen (Watterson 2017). Exponeringen kan ske genom a) inandning av flyktiga ämnen 

och partiklar; b) nedsväljning av gummigranulat och regnvatten samt; c) hudupptag. För 

sammanställningar av olika studier: se Cheng (m.fl. 2014), Watterson (2017) och Peterson m.fl. 

(2018). Detta är en viktig orsak till försiktighetsprincipen och policy-beslut om att fasa ut dessa 

ämnen (KemI 2006). 

Flera studier visar dock på att upptaget och därmed hälsorisken är mycket liten. Ruffino m.fl. 

(2013) testade fyra SBR-planer, en TPE-bana och en naturgräsbana (luft, material och lakning) och 

fann låga nivåer av urlakning, större för nyare banor, med liten hälsorisk. Exponering vid 

inandning är i nivå med nivåer i staden i sin helhet (Cheng m.fl. 2014, Schiliro m.fl. 2013, Ruffino 

m.fl. 213). Även risken för hälsoeffekter vid nedsväljning är liten, vare sig akut eller på sikt 

(Pavilonis m.fl. 2014, Cheng m.fl. 2014). Inte heller hudkontakt ger hälsoeffekter som bör 

uppmärksammas (California Integrated Waste Management Board 2007, Cheng m.fl. 2014). På 

liknande sätt visar studier av spelares urin inte på något högre upptag (Van Roij & Jongenleen 

2010, Tekavec m.fl. 2012). Eriksson m.fl. (2017) konstaterar att de studerade planerna i Uppsala 

lakar ut de farliga ämnena så att cancerrisken är nästintill obefintlig. Ett par studier visar dock på 

besvär vid inomhus-användning, särskilt vid bristfällig ventilation (Wredh 2004, Dye m.fl. 2006).  

Watterson (2017) betonar osäkerheten i resultaten från existerande studier: de är begränsade (korta 

tidsspann, få ämnen, total exponering, mätningsosäkerheter, ser inte till särskilda förutsättningar 

hos barn) och det finns inga rigorösa epidemiologiska studier. Han lyfter fram andra studier som 

pekar på bland annat risker för de som arbetar med att installera utrustningen (till exempel Marsili 

m.fl. 2014). En senare epidemiologisk studie från USA pekar dock inte på några effekter på cancer 

hos spelare (Bleyer & Keegan 2018). En sammanställning av tidigare studier kring exponering hos 

spelare, barn, vuxna och åskådare (Peterson m.fl. 2018) visar inte heller på nivåer över gränsvärden 

från EPA. Det finns begränsningar i denna studie såsom antalet ämnen som studeras. Europeiska 
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Kemikalieinspektionen bedömer hälsoriskerna som ytterst små (ECHA, 2018). En första grund för 

mer systematiska mätningar publicerades av EPA under 2019 (EPA).  

Det har tidigare varit skillnad på de olika gummigranulaten (SBR, EPDM och TPE). Historiskt 

harSBR bedöms ha de största koncentrationerna av farliga kemikalier (Wallberg m.fl. 2016) men 

detta material innehåller idag betydligt mindre mängdersedan nya EU-regler tillkommit 2010 för 

de ämnen som tillåts i de bildäck som används för att framställa materialet (Eriksson 2017, 

Magnusson, 2015).  

Även beläggningar med organiska infill och utan infill kan avge kemiska ämnen (grässtråna). 

Tidigare användes även lim för att fästa gräset – idag sys stråna fast istället (Unisport). Vissa 

naturmaterial beläggs eller blandas med akryl eller PE (även kvartssand). De mätningar som gjorts 

visar dock inte på några hälsoeffekter (Andersson m.fl. 2017).  

4.5 Kemikalieexponering i naturen 
På samma sätt som för kemikalieexponering för människor kan en konstatera att det finns ett antal 

oönskade ämnen i gummigranulaten som på olika vägar kan komma ut i omkringliggande mark, 

vatten och luft (såsom bly, klor, zink, nickel, ftalater, fenoler, se Nilsson m.fl. 2008).  

På samma sätt som för kemikalieexponering för människor visar dock majoriteten av alla studier 

idag inte på några negativa miljökonsekvenser med avseende på toxiska ämnen till följd av att en 

använder gummigranulat som fyllnadsmaterial (Andersson m.fl. 2017, Nilsson m.fl. 2008, ). I vissa 

fall är nivåerna av zink i omkringliggande miljöer högre än gränsvärdena, ibland klart högre (Aoki 

2011, Verschoor 2007), medan en sammanställningsstudie anger att samtliga nivåer är under 

gränsvärden (Cheng m.fl. 2014). Generellt verkar zink förekomma i högre utsträckning under de 

första åren efter anläggande av konstgräsplaner och (Aoki 2011) men lakas inte ur i betydande 

koncentrationer (Eriksson 2017). På samma sätt som för kemikalierisker för utövare noteras i flera 

studier inte högre nivåer i marken under och kring fotbollsplaner än i andra urbana områden med 

vissa undantag för exempelvis bly (Schiliro m.fl. 2013, Magnusson, S. 2017). 

Studierna baseras dock såvitt möjligt att bedöma i första hand på äldre varianter av SBR 

(Andersson m.fl. 2017). Andra material läcker inte zink i samma utsträckning, vilket leder till 

nivåer under de japanska gränsvärdena (Aoki 2011). Eriksson m.fl. (2017) menar dock att för att 

säkerställa den kumulativa effekten av den ekotoxikologiska påverkan av andra gummigranulat 

krävs mer forskning och mätningar. Kunskaperna om kemikaliexponering från alternativa infill 

eller infillsfria mattor är små men de få studier som gjorts visar på nivåer under gränsvärden 

(Kjaer 2014, Andersson m.fl. 2017). 

4.6 Mikroplaster  
Mikroplaster i naturen utgör ett stort problem och konstgräsplaner beräknas vara en av de 

viktigaste källorna (Naturvårdsverket xxxx). Uppmärksamheten kring frågan har lett till flera 

studier av framförallt förluster av gummigranulat från fotbollsplaner (se till exempel Magnusson K 

m.fl., 2015). Granulaten innehåller dock relativt stora partiklar och flödet till dagvatten och natur 

beräknas till ca 67 procent av dessa förluster (Andersson m.fl. 2017). Uppmärksamheten har också 

lett till förslag till och genomförande av aktiva åtgärder för att minska flödet, såsom uppfångare 

och andra metoder för att sköta och snöröja planen, åtgärder som ger stor effekt. IVL beräknar i 
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den senaste rapporten (Krång m.fl. 2019) att förlusten minskat radikalt. Tidigare beräkning (från 

2016) låg på 1640-2460 ton/år medan den nu ligger på ca 500 ton/år. En fråga som inte fått lika stor 

uppmärksamhet gäller spridningen av mikropartiklar från grässtråna: dessa partiklar sprids inte i 

samma mängd men är mindre än de från granulaten och de färdas därmed lättare vidare från 

planerna och ut till olika recipienter, bland annat till vattendrag och hav (Krång m.fl. 2019). Dock 

är det på samma sätt som för planer med granulat: en noggrann utformning och korrekt skötsel 

avgörande för spridningen av mikroplaster från infillsfria planer. Unisport menar att det finns 

goda chanser att fånga upp mikroplasterna med olika metoder. För planer med kvartssand med 

pålagd PE som infill kan spridningen förväntas vara låg på grund av deras vikt (Unisport).  

 

4.7 Spelegenskaper, idrottsskador och ökat 
idrottande  

Konstgräsplaner ger möjlighet till betydligt fler speltimmar jämfört med naturgräs, både per vecka 

och för att de ger möjlighet till en längre säsong. För vissa alternativa infill eller infillsfria material 

kan dock säsongen komma att förkortas jämfört med gummi- eller plastgranulat för att materialet 

fångar vatten (Andersson m.fl. 2017). Även med en god skötsel blir kostnaden per timme betydligt 

mindre för konstgräs. Hybridgräs ger fler speltimmar än naturgräs, Malmö kommun anger den 

dubbla mängden. Konstgräsplaner ger dock mångdubbelt fler timmar (tio gånger mer än 

naturgräs). Konstgräs ger alltså klart högre tillgänglighet än naturgräs, vilket är viktigt för 

framförallt storstäder men ger också möjlighet till förlängd säsong i kallare klimat. Det kan också 

leda till ett ökat spontanidrottande, dock oklart om fler personer engageras. I motsats till naturgräs 

kan konstgräs bli varmt vilket kräver att det kyls: vid 25 grader i skuggan i ett par timmar kan det 

bli 40 grader varmt.  

Spelegenskaperna för konstgräs är en omdebatterad fråga, liksom idrottsskadorna. Särskilt gäller 

detta konstgräs med alternativa infill och infillsfria mattor. Konstgräset är hårdare men också 

jämnare – utan gropar vilket gör att fotbollsspelarna inte fastnar (i det avseendet är även 

hybridgräs bättre än naturgräs). Det är skillnader vad gäller bollens rullning, studs, vridmotstånd 

för foten, friktion mm.  

Många äldre spelare anser att fotboll endast ska spelas på naturgräs, medan yngre spelare är mer 

anpassningsbara. Konstgräsplaner är ett bra alternativ för en förlängd spelsäsong, samt att det ger 

upphov till ett ökat idrottande. Naturgräs är mjukare och ger en härligare känsla än konstgräs, 

men detta gäller endast under de varmaste månaderna i Sverige (Johansson 2019, s 41). 

Vad en föredrar verkar vara en vanesak och bero på tidigare erfarenhet enligt en internationell 

enkätstudie, baserad på en tidigare intervjustudie (Roberts m.fl. 204). Vanan har också betydelse 

för skadorna: fotbollslag som enbart tränar på konstgräs löper högre risk att drabbas av lättare 

skador vid byte av underlag (Ekstrand, Hägglund & Timka, 2006). Överlag har första och andra 

generationens konstgräs högre skaderisk för fotbollsspelare i jämförelse till naturgräs, men det 

finns inga belägg för att tredje generationens konstgräs skulle vara mer skadligt för fotbollsspelare 

än naturgräs (Ekstrand, Hägglund & Timka, 2006, se även Fuller m.fl., 2010, Soligard m.fl. 2010). 

Andra studier visar på minskade skador (Meyers 2010). Williams m.fl. (2011) 

sammanställningsstudie inkluderar även fjärde generationens konstgräs och ser inga signifikanta 
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skillnader mot naturgräs, med undantag för vristskador, vilket leder till att de förordar 

förebyggande insatser 

FIFA har vissa krav för elitfotboll vad gäller tredje generationens konstgräs vad gäller slitage, 

vridmotstånd och brännskador. För att minska granulatmängden pågår försök med minskad 

gräslängd och mindre ifyllnad, enligt Stockholms stad. 

För en del av de planer som belagts med kork rapporterar kommunerna problem med statisk 

elektricitet så att korken fastnar på bollen, på spelarna och deras kläder och att när spelarna 

kommer i kontakt med varandra får de elektriska stötar. Därför har en del planer fått bytas ut 

medan andra planer fungerar väl, enligt Unisport. Biofill (plast från sockerrör) ger bättre kvalitet 

än kork enligt Unisport. 

Malmö ser ett ökat idrottande även inomhus och då blir sockerrörsbaserad plast ett alternativ. 

Annars ser Malmö stad hybridplaner som ett sätt att få fler timmar och minskad spridning av 

plast. Oslo har lång erfarenhet av hybridplaner. Hybridplaner passar dock inte för nordligare 

breddgrader. 

Infillsfria material är inte godkända för elitfotboll. Infillsfria planer har funnits i tio år i andra 

länder: Nederländerna, Norge, Danmark, Finland. För planer utan infill krävs en kraftigare 

sviktpad. Ingen ha varit riktigt nöjd (säger Unisport). Infillsfria planer blir halkiga och hårda på 

vintern. Företrädare för ungdomsidrotten i Malmö vill helst slippa spela på grus och kan då tänka 

sig att spela på infillsfria alternativ. Även i Stockholm och grannkommuner prövas infillsfria 

mattor, exempelvis Helenelunds IP i Sollentuna. Enligt media är dock klubben inte nöjd: banan är 

hal även utan regn (ref). 

Det finns dock de som prövar planer utan infill, då med sand i botten för att hålla den på plats. 

Malmö stad berättar att konstgräs med bara sand ger högre friktion och därmed allvarligare 

vridskador och brännskador. I Stockholm har två elitidrottsplaner belagts med hydrofob sand, som 

inte suger upp vatten, men då har vattnet stannat kvar på plan istället. En del lag verkar nöjda, 

exempelvis i Uppsala och Linköping: de använder Bioflex, sand som beläggs med två procent PE. 

Denna matta godkänns av FIFA. I Norge finns försök som verkar lovande – påfyllnad med sand 

och olika skor testas. 
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4.8 Sammanställning resultat 
De samhällsekonomiska övervägandena omfattar enligt ovan även ett urval andra kriterier utöver 

miljöaspekter. Tabell visar en sammanställning baserat på hittillsvarande observationer, utifrån 

litteraturgenomgång kompletterat med några utvalda intervjuer. 

Tabell 11. Sammanfattande tabell med samhällsekonomiska överväganden 

  Infill med 

SBR 

EPDM/TPE Infill med 

biobaserat 

material 

Infillsfri 

plan 

Hybrid-

gräs 

Motivering 

Inköps- och 

anläggningskostnad  
Referensfall 

Klart 

dyrare 
dyrare 

klart 

dyrare 

Mkt 

dyrare 

Osäkra uppgifter. 

Materialval mindre 

del av 

investeringen för 

konstgräs, hybrid 

dyrt. Infillsfria 

dyrare än granulat. 

Underhållskostnad Referensfall 
Klart 

dyrare 
dyrare 

ungefär 

detsamma 

Mkt 

dyrare 

Osäkra uppgifter, 

beror på hur det 

görs, dyrt med 

hybrid. Stor 

variation för 

biobaserade 

material. Infillsfria 

kan vara billigare. 

Kostnad för 

sluthantering Referensfall Lite dyrare 
inte så 

dyrt 
dyrare 

inte så 

dyrt 

Osäkra uppgifter, 

beror på hur det 

görs. 

Kemikalieexponering 

för utövare 
Referensfall 

Sannolikt 

likartad 

mycket 

litet 

problem 

inte så 

mycket 

plast som 

kan avge 

litet 

problem 

pga 

liten del 

plast 

Inte så stort 

problem för 

SBR/EPDM , viss 

osäkerhet 

Kemikalieexponering i 

naturen 
Referensfall 

Sannolikt 

likartad 

mycket 

litet 

problem 

inte så 

mycket 

plast som 

kan avge 

litet 

problem 

pga 

liten del 

plast 

Inte så stort 

problem för 

SBR/EPDM, viss 

osäkerhet 
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Mikroplaster Referensfall 
Sannolikt 

likartad 

varierar 

beroende 

på 

material – 

bättre för 

fibrer 

inte så 

mycket 

som kan 

försvinna 

men 

lättare 

partiklar 

inte 

mycket 

alls som 

kan 

försvinn

a 

Problemet inte så 

stort, beror mycket 

på hur plan sköts 

Spelegenskaper, 

idrottsskador och ökat 

idrottande 

Referensfall Lite sämre 

-

likvärdiga 

för en del 

material 

-inte 

godkänt 

än för elit 

bra 

spelege

nskaper 

men 

klart 

färre 

timmar 

Hybrid anses bäst 

men ger mycket 

färre timmar än 

konstgräs, nya 

infillsmaterial och 

infillsfria behöver 

prövas ut 
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5 Behov av fortsatt arbete 
Inriktningen på projektet har initialt formulerats av beställargruppen för konstgräs under 

november 2019, och en första del har genomförts under kvartal 1-3 2020. Under arbetets gång och i 

samband med statusuppdateringar med BeKoGr har framkommit behov av ytterligare analyser av 

fler alternativa koncept och scenarier 

Hittills har översiktligt följande alternativ undersökts 

- Infillsfritt  

- Hybridsystem  

- Matta med infill av 

o återvunna däck 

o EPDM  

o TPE 

o Sockerrörsbaserad plast 

o Biobaserade material (ej LCA)  

 

För fortsättningsarbetet kan följande ytterligare alternativ föreslås 

Miljö-, kostnads- och miljöekonomiutfall för  

- Olika konstruktionsalternativ 

o konstgräs utan infill, 2 olika variationer som tas fram av BeKoGr. 

o infillalternativ, med tjockare svikpadd, kortare grässtrå, återanvänd infill och sand.  

- Flera alternativa infill material 

o Sandpolymer (t ex handelsnamn Bioflex) 

o Spårbar återvunnen epdm 

o SBR-granulat (återvunna däck), importerade 

o Biobaserade material (Olivkärnor, kork/kokos) 

o Ecotherm (pvc/TPE) 

- Olika avfallshanteringsalternativ 

o Återanvändning/Återläggning av olika komponenter 

o Materialåtervinning 

o Förbränning 

 

Kostnads- och miljöanalysen bör omfatta hur investeringskostnad, driftskostnad, materialkostnad, 

materialkostnad, avfallshanteringskostnad faller ut per nyttjandetimme. 
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