Nr C 686
Juni 2022

Återvinning av smutsig
sand från uttjänta
konstgräsplaner
Hanterings- och behandlingsmetoder

Hanna Unsbo, Henric Lassesson

I samarbete med BEKOGR

Författare: Hanna Unsbo och Henric Lassesson, IVL Svenska Miljöinstitutet
Medel från: Naturvårdsverket
Rapportnummer C 686
ISBN 978-91-7883-393-1
Upplaga Finns endast som PDF-fil för egen utskrift
© IVL Svenska Miljöinstitutet 2022
IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Box 210 60, 100 31 Stockholm
Tel 010-788 65 00 // www.ivl.se
Rapporten har granskats och godkänts i enlighet med IVL:s ledningssystem

Förord
Denna studie genomfördes 2022 av IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med Beställargruppen
Konstgräs (BEKOGR).
Uppdraget finansieras av Naturvårdsverket.

Projektgruppen hos IVL består av:

Hanna Unsbo, junior avfallsexpert
hanna.unsbo@ivl.se
Henric Lassesson, avfallsexpert och projektledare
henric.lassesson@ivl.se

i

Innehållsförteckning
Sammanfattning..................................................................................................................... 2
1

Introduktion .................................................................................................................... 3
1.1

Syfte och mål ..................................................................................................................................... 3

2

Metod ............................................................................................................................. 3

3

Bakgrund ......................................................................................................................... 4
3.1
3.2

4

Konstgräsplaner i Sverige .................................................................................................................. 4
Upphandling av konstgräs 2019 ........................................................................................................ 4

Resultat ........................................................................................................................... 5
4.1
4.2
4.3

Problemförståelse och nutidsanalys ................................................................................................. 5
Analyser av sanden från uttjänta konstgräsplaner............................................................................ 6
Identifiering och kartläggning av hanteringsmetoder ....................................................................... 8
4.3.1
4.3.2
4.3.3

Torr återvinning ........................................................................................................................ 8
Blöt återvinning......................................................................................................................... 9
Termisk behandling................................................................................................................. 10

5

Diskussion och slutsatser .............................................................................................. 12

6

Referenser..................................................................................................................... 14

Bilaga I .................................................................................................................................. 15

ii

Rapport C 686  Återvinning av smutsig sand från uttjänta konstgräsplaner – Hanterings- och
behandlingsmetoder

Förkortningar
BEKOGR
DIS
EPDM
PAH
SBR
TPE

Centrala begrepp
Återanvändning

Återvinning
Kvalitativ återvinning

Icke-kvalitativ återvinning

Beställargruppen Konstgräs
Dynamiskt inköpssystem
Etenpropengummi (ethylene propylene diene monomer)
Polycykliska aromatiska kolväten (polycyclic aromatic hydrocarbon)
Styrenbutadiengummi (styrene butadiene rubber)
Termoplastelastomer (thermoplastic elastomer)

Materialet används med samma funktion som tidigare, vilket i den
här studien innebär att sanden från uttjänta konstgräsplaner används
på nya konstgräsplaner
Materialet används som material igen, där materialet har någon
funktion
Materialet återvinns på ett sätt så att materialets speciella egenskaper
bevaras och utnyttjas, vilket exempelvis kan innebära att
legeringsämnena från rostfritt stål återvinns så att de kan användas
som legeringsämnen igen eller att (som i den här studien) sanden
återvinns inom områden där det exempelvis är viktigt att ha sandkorn
med rundade kanter med rätt kornstorlek
Materialet återvinns på ett sätt så att materialets speciella egenskaper
går förlorade, vilket exempelvis kan innebära att materialet används
som utfyllnad i något annat så som att sanden används där det lika
väl går att använda sten eller bergkross. En annan benämning som
ofta används är downcycling.
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Sammanfattning
Den här studien fokuserar på olika typer av avfallshanteringsalternativ för sanden från
konstgräsplaner. Då sanden innehåller en del rester av plast och gummi från infill och grässtrån så
är sanden inte lämplig att återbruka exempelvis på golfbanor eller liknande, men det finns andra
alternativa återvinningsmetoder. I det här projektet har olika alternativa hanteringsmetoder
undersökts för att se hur väl det fungerar och de har även kartlagts för att se var dessa går att finna
i närheten av de konstgräsplaner där problemet uppstår.
De hanteringsmetoder som har studerats kan delas upp i följande kategorier:
•

•

•

Torr återvinning, där sanden och granulaten separeras utifrån storlek och ibland även
densitet. Det resulterar i en sand där det mesta av granulaten har sorterats bort, men en
liten del av (trasiga) granulat av mindre storlek finns oftast kvar. Renheten varierar
beroende på flera parametrar, däribland hur mycket granulaten från den ursprungliga
mattan har brutits i sönder. Om separeringen sker utomhus så finns det risk att
kvartsdamm och plastpartiklar sprids i luften.
Blöt återvinning, där sanden och granulatet separeras utifrån storlek och densitet. Sanden
blir tvättad och det finns potential att nå en högre renhet än vid torr separering, men en
liten del gummi kan fortfarande sitta fast på sandkornen.
Termisk hantering, där sanden hettas upp till en temperatur där plast och gummi brinner
upp. Detta sker än så länge endast i industriella processer som ändå använder sand,
exempelvis för att bilda slagg i en metallurgisk process.

De återvinnare som har kontaktats i den här studien har sina anläggningar i södra Sverige samt i
Norge, Danmark eller övriga Europa. Rimligtvis borde någon större, centraliserad anläggning
byggas i Sverige. Tills en sådan anläggning har byggts så borde några svenska avfallshanterare
börja hantera sanden i de konstgräsplaner som de får in på ett sätt så att sanden går att återvinna,
till exempel i förbränningspannor med fluidiserad bädd som har tillstånd att ta emot avfall.
De rekommendationer som framkommit är följande:
•

•

•
•

•

•

Varje konstgräsplan bör bedömas separat då sanden kan variera kraftigt i kvalitet
beroende på bland annat vilken typ av infill som har använts och hur mycket det har gått i
sönder.
Det är viktigt att särskilja mellan det som kallas kvalitativ återvinning, där sanden ersätter
en annan sand, samt det som kallas icke-kvalitativ återvinning, där sanden ersätter något
annat material än just sand.
Se till så att det inte dammar vid återvinningen, för att minska risken för att plast blåser i
väg och att personer utsätts för kvartsdamm.
Vid konstruktion av en ny konstgräsplan så bör det återanvändas sand från uttjänta
konstgräsplaner så långt det är möjligt och det bör ställas rimliga krav på sandens renhet,
för att öka möjligheten att återanvända sanden inom konstgräsbranschen.
Om det inte går att hitta lämpliga aktörer som kan återvinna sanden kvalitativt inom
rimligt avstånd så kan det vara lämpligt att ändå visa önskemål om kvalitativ återvinning
och hänvisa till de alternativ som tagits fram i den här rapporten.
Om det är någon som väljer att testa sanden i en förbränningspanna med fluidiserad bädd
så är det lämpligt om erfarenheten delas med andra aktörer som eventuellt kan göra (eller
avrådas från) något liknande.
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1

Introduktion

Ett idag problematiskt avfall från uttjänta konstgräsplaner är den sandfraktion som innehåller en
del gummi och/eller plast, antingen som rester från granulaten och stråna eller som ett ytskikt på
sanden. Denna sand är inte lämplig för återbruk, exempelvis på golfbanor eller liknande, men det
finns andra alternativa återvinningsmetoder. I det här projektet har olika alternativa hanteringsmetoder undersökts, där gummit/plasten antingen tas bort så att sanden kan återanvändas som ren
sand eller där gummit/plasten inte orsakar några problem vid användning. Dessutom har
identifierade alternativ och var dessa går att finna i närheten av de konstgräsplaner där problemet
uppstår, både inom Sverige och i andra länder kartlagts.

1.1

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att hitta en, eller flera, återvinningsmetod(er) för den problematiska
sandfraktion som kan uppstå från uttjänta konstgräsplaner genom att;
•
•

kartlägga hur sanden tas om hand i dag och hur olika aktörer ser på detta problem,
identifiera tillgängliga hanteringsmetoder och dess geografiska förutsättningar.

Projektet avser alternativa hanteringsmetoder lämpliga för den svenska konstgräsbranschen. Detta
för att i slutändan enkelt kunna beskriva för alla ägare/skötare av konstgräsplaner var den
problematiska sanden kan hanteras på ett sätt som är mer miljövänligt (och förhoppningsvis
billigare) än att lägga den på deponi.

2

Metod

Arbetet delades upp i tre delsteg vilket inkluderar: problemförståelse, analyser av sanden och
identifiering och kartläggning av hanteringsmetoder.
Steg 1: Problemförståelse och nutidsanalys

I denna studie var den huvudsakliga metoden expertintervjuer med relevanta aktörer i hela
värdekedjan. En lista över lämpliga aktörer, både svenska och europeiska, och kontaktpersoner
togs fram i dialog med Beställargruppen Konstgräs (BEKOGR). Sammanlagt intervjuades 10
aktörer inklusive kommuner, producenter och avfallshanterare (se bilaga I).
Steg 2: Analyser av sanden

Från ett antal intervjuer erhölls genomförda analyser av sanden från uttjänta konstgräsplaner.
Dessutom erhölls produktblad av inköpt sand från en tillfrågad kommun. Erhållna analyser och
produktblad studerades och jämfördes, för att få en uppfattning om storleksfördelningen samt
vanligen förekommande föroreningar i sand från uttjänta konstgräsplaner.
Steg 3: Identifiering och kartläggning av hanteringsmetoder

Utifrån den kunskap som samlats in i steg 1 och 2 så identifierades lämpliga hanteringsmetoder.
Detta inkluderar behandling av sanden genom siktning, tvättning och/eller uppvärmning för att
rena den från föroreningar så att den kan återanvändas som ren sand igen. Dessutom inkluderades
hanteringsmetoder där industrier eventuellt kan använda sand i termiska processer där
föroreningarna inte har en negativ påverkan på vare sig processen eller det nya materialet.
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Slutligen kartlades var det går att hitta några av dessa alternativa hanteringsmetoder runt om i
Sverige men även inom Europa.

3

Bakgrund

3.1

Konstgräsplaner i Sverige

I Sverige finns idag cirka 1200 konstgräsplaner (Persson, 2022) och medellivslängden för en
konstgräsplan ligger på cirka 10 år. Detta varierar dock beroende på faktorer som installationen,
underhåll, användning samt exponering av UV ljus (Nielsen et al., 2021). Enligt Re-Match är en 11mannaplan cirka 7000-8000 m2 och konstgräsplanen väger omkring 220-240 ton varav planens delar
motsvarar (Re-Match, u.å.):
•
•
•
•

60 procent sand (132-144 ton)
30 procent granulat (66-72 ton)
5 procent backing (11-12 ton)
5 procent konstgrässtrån (11-12 ton).

Från tidigare IVL-rapport går det att utläsa att ”Beställargruppen för konstgräs (Bekogr) estimerar att
ett 100-tal konstgräsplaner omläggs och nyinstalleras i Sverige varje år, varav cirka hälften av dessa berör
omläggning”(Nielsen et al., 2021).

3.2

Upphandling av konstgräs 2019

Ett dynamisk inköpssystem (DIS) för konstgräs specificeras i Konstgräs 2019, vilket har tagits fram
av ADDA (verksamhetsstöd till offentlig upphandling) (ADDA, u.å.). Offentlig upphandling av
konstgräs enligt DIS:et avser både konstgräs och hybridgräs (som är en mix av konstgräs och
naturligt gräs). DIS:et omfattar följande avtalsområden:
•
•

Anläggning/omläggning av konstgräs och hybridgräs (inkluderar konstgräs och
hybridgräs som avser ändamål som fotboll, multisport och offentlig miljö)
Rengöring och underhåll av konstgräs och hybridgräs (avser all rengöring av konstgräs
och hybridgräs)

Kvalificerade aktörer för upphandling enlig DIS:et är:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

GML Sport AB
Gräsmiljö Sverige AB
Gårda Johan Sport Lek & Landskap AB
Ingeborns Entreprenad AB
Kompan Sverige AB
KSAB golf equipment AB
Lappset Sweden AB
Nordic Arena Service AB
Peab Anläggning AB
Polytan Scandinavia AB
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11.
12.
13.
14.
15.
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Sandmaster Skandinavien AB
Sportbyggarna Entreprenad AB/Spentab
Svenskt konstgräs AB
Unisport Sverige AB
ÅhusTurf AB

Resultat

Resultatet är uppdelat i tre delkapitel: Problemförståelse och nutidsanalys, Analyser av sanden från
uttjänta konstgräsplaner samt Identifiering och kartläggning av hanteringsmetoder. Upplägget baseras på
den metod som specificerats tidigare i denna rapport.

4.1

Problemförståelse och nutidsanalys

En problematisk sandfraktion från uttjänta konstgräsplaner har identifierats i några av
kommunerna som kontaktats i denna studie, medan andra inte upplever att sanden är ett problem
idag. Sand som idag används på kommunala konstgräsplaner är exempelvis Baskarpsand,
Brogårdssand eller Rådasand. Alla tre är exempel på sand som kommer från regionen mellan
Vänern och Vättern, där en stor del av svensk sand utvinns i dagsläget. De har alla tre en liknande
sammansättning med hög andel (40-80 %) kvarts (SiO2) och en mindre andel (20-40 %) fältspat (en
mineralgrupp av aluminiumsilikater med natrium, kalium och/eller kalcium) (Wik et al., 2002).
Uttjänta konstgräsplaner, och dess olika delar, hanteras olika vid omläggning i olika kommuner i
Sverige. Utifrån de genomförda intervjuerna i detta projekt har tre huvudsakliga
hanteringsmetoder identifierats. En kort beskrivning av dessa är som följer:
•

•

•

Återanvändning av elitmattor sker idag i en del kommuner. Dessa återbrukas i sin helhet
på andra konstgräsplaner där kraven på mattan inte är lika höga som de Fifa ställer på en
konstgräsplan i högre fotbollsligorna.
I vissa kommuner återanvänds all sand och infill (Haglund, 2022) på den nya
konstgräsplanen vid omläggning. Vid återbruk av sand och infill används maskiner som
separerar konstgräsplanen i olika fraktioner på plats. Mattorna sopas och dammsugs för
att separera sand från infill. En del jungfruligt material, både sand och infill, måste
tillsättas på grund av förluster vilket motsvarar runt 10%.
I vissa kommuner byts uttjänta konstgräsplaner ut och mattan, inklusive infill och sand,
rullas ihop och behandlas på annan plats. De mattor som byts ut fullständigt kan antigen
skickas till materialåtervinning av exempelvis Re-Match i Danmark eller förbränns vid
någon av Ragn-Sells anläggningar i Sverige. Ansvaret för den slutliga behandlingen av den
uttjänta konstgräsplanen ligger på företaget som vunnit upphandlingen av omläggning av
planen.

Mycket ansvar läggs i slutändan på de aktörer som byter ut konstgräsplaner i Sverige. Vilken
hanteringsmetod som ska användas specificeras i upphandlingen av exempelvis en omläggning. I
mångt och mycket läggs stor tillit på aktören att behandlingen av uttjänta konstgräsplaner
motsvarar den som beskrivs i upphandlingen.
Enligt RISE (2021), används exempelvis följande infill material i Sverige:
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•
•
•

•

SBR (styrenbutadiengummi) är ett syntetiskt tvärbundet (vulkaniserat) gummi som oftast
kommer från gamla bildäck.
EPDM (etenpropengummi) är ett syntetiskt tvärbundet gummi. Det finns dels som
nyråvara men är också tillgängligt som återvunnet material.
TPE (termoplastelastomer) är ett samlingsnamn för plaster med gummiliknande
egenskaper. Då dessa är termoplaster, dvs inte tvärbundna, så går de att smälta ner och
omformas. Tillverkas oftast av ny råvara.
Organiskt infill, kan till exempel vara kork, kokos, olivkärnor eller skogsbruksavfall. De
består inte av plast och bidrar därför inte heller till spridning av mikroplast, men de har
ofta sämre spelegenskaper.

I de tillfrågade kommunerna används i stor utsträckning TPE. Stockholm stad har helt gått över
från EPDM till TPE på senare år. SBR är förbjudet i vissa kommuner och i andra finns idag en viss
användning. Vid omläggning varierar kvaliteten av materialen mellan olika konstgräsplaner
(Østergaard, 2022). Exempelvis beroende på hur många speltimmar som skett senaste åren, väder
och vind med mera.

4.2

Analyser av sanden från uttjänta
konstgräsplaner

Under projektets gång samlades det in några prov på hur sanden från uttjänta konstgräsplaner kan
se ut. Några av dessa prov syns i Figur 1. I proverna syns tydliga spår av framför allt granulat men
också grässtrån. Det är också tydligt att det kan vara stor skillnad i mängden granulat/grässtrån
samt olika typ av granulat. De prover som samlades in under projektet var dock för få och för små
för att ge en säkerställd bild av sandens sammansättning. För att få en säkrare bild av sandens
sammansättning användes därför sådan information som gick att samla in från de olika aktörerna
som intervjuades i studien.
I produktbeskrivningarna från två svenska leverantörer av sand till konstgräsplaner går det att
utläsa att sandkornen har runda kanter, vilket gör att kornen lättare rullar mot varandra (Askania
AB, 2008; Brogårdsans AB, 2015). Det går också att utläsa vilken storleksfördelning sandkornen
har, där det i båda fallen är >99 % i spannet 0,1-1,0 mm och >95 % i spannet 0,2-0,8 mm. Från
siktkurvorna går det också att utläsa att medelkornstorleken ligger någonstans mellan 0,4 och 0,6
mm. Båda leverantörerna tar sin sand från området mellan Vänern och Vättern, vilket innebär att
sanden består av hög andel kvarts (SiO2) och mindre andel fältspat (en mineralgrupp av
aluminiumsilikater med natrium, kalium eller kalcium, exempelvis KAlSi3O8, NaAlSi3O8,
CaAl2Si2O8).
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Figur 1. Sex prov, innehållandes sand med varierande grad av kontamination från infill, konstgrässtrån
och annat.

Från Re-Match, som återvinner bland annat sand från konstgräsplaner, går det att utläsa att efter
deras process så har sanden fortfarande ungefär samma storleksfördelning som beskrevs i
föregående stycke. Det är förväntade resultat då deras process innefattar en del siktning av
materialet, men det visar ändå att de två produktbeskrivningarna från svenska producenter av
sand till konstgräsplaner troligtvis är en representativ beskrivning av den sand som används.
Några föroreningar som finns i sanden efter att den använts på en konstgräsplan är mikroplast i
form av granulat och grässtrån, polycykliska aromatiska kolväten (PAH) samt tungmetaller i form
av bland annat zink. I den här studien har det inte analyserats hur mycket det finns av de olika
föroreningarna, men det har framkommit från intervjuerna med Re-Match, Tebe Sport, Ragn-Sells
samt expert vid Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet (Aas, 2022; Ohlsson, 2022;
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Østergaard, 2022; Solberg, 2022) att det är stor skillnad på sand från olika planer vilket gör att varje
konstgräsplan borde bedömas separat.

4.3

Identifiering och kartläggning av
hanteringsmetoder

Det finns flera möjliga hanteringsmetoder samt användningsområden för sanden från uttjänta
konstgräsplaner. Då sand är en begränsad råvara så är det viktigt att särskilja mellan det som
kallas kvalitativ återvinning och icke-kvalitativ återvinning. I fallet med kvalitativ återvinning så
används den återvunna sanden för ett ändamål där det annars hade använts en jungfrulig sand,
vilket bland annat inkluderar konstgräsplaner, volleybollplaner eller i vissa industriella processer
där det behövs en liknande sand. I fallet med icke-kvalitativ återvinning så används den återvunna
sanden för ett ändamål där det annars hade använts ett annat material så som sten eller krossat
berg, så som vid sluttäckningen av en deponi eller som konstruktionsmaterial vid vägbyggen.
Utifrån de expertintervjuer som genomförts har följande övergripande hanteringsmetoder
identifierats:
Torr återvinning (Re-Match, Tebe Sport, Ragnsells)
Blöt återvinning (Sportgroup, GBN-AGR)
Termisk behandling (BEFESA, Förbränningspannor)

•
•
•

De olika metoderna för återvinning eller direkt användning av sanden från konstgräsplaner
presenteras i avsnitten nedan.

4.3.1 Torr återvinning
Ragn-Sells, norr om Göteborg

I dagsläget får Ragn-Sells in cirka 20 konstgräsplaner per år, både ihoprullade mattor innehållande
sand och granulat samt i vissa fall enbart mattorna. De uttjänta konstgräsplanerna styckas upp och
en blandning av sand och granulat erhålls vilket används som sluttäckning av deras egen deponi,
vilket klassas som en icke-kvalitativ återvinning. Vid deras anläggning norr om Göteborg finns
teknologi för industriell siktning av sand från konstgräsplaner från vilket två separata fraktioner,
sand och granulat, kan erhållas. Siktningen använder en så kallad Flip-flow teknologi, vilket
innebär ett snabbt vibrerande elastiskt nät, med maskor på cirka 1 mm (Ohlsson, 2022).
Siktning av sand och granulat från konstgräsplaner genomförs inte vid Ragn-Sells anläggning i
dagsläget då det inte är ekonomiskt lönsamt, men i framtiden skulle det eventuellt kunna
möjliggöra att sand kan återanvändas i samma syfte. För att möjliggöra detta alternativ i framtiden
krävs en del arbete. En kortfattad beskrivning av några aspekter av vad som skulle krävas är:
•
•

omfattande arbete för att se till att sanden klassas som en produkt
ett stadigt flöde av uttjänta konstgräsplaner för att säkerställa tillräckligt stora mängder
sand.

Re-Match, Herning (Danmark)

Vid Re-Matchs anläggning i Herning, Danmark, materialåtervinns cirka 125 konstgräsplaner
årligen sedan starten 2015. Enbart fullständiga mattor innehållande sand och granulat tas emot.
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Konstgräsplanen rullas ihop och läggs i polyetenbaserade plastpåsar innan de transporteras till
anläggningen. Väl vid anläggningen skärs mattan upp i mindre delar och skakas för att separera
sand och granulat. Därefter torkas materialet. Sand och granulat siktas och separeras baserat på
både densitet och storlek. Från processen erhålls två sandfraktioner, en fraktion med finare sand
omkring 0,2–0,6 mm och en grövre omkring 0,3–0,8 mm. Främst erhålls den andra fraktionen,
vilket motsvarar cirka tre fjärdedelar av sanden. De analyserar sanden från varje konstgräsmatta
för att kontrollera renheten. Den rena sanden används i stor utsträckning på nya konstgräsplaner
och resterande sand, som ej uppfyller kraven för återbruk, säljs till andra industrier (Østergaard,
2022). Det innebär att sanden går till en kvalitativ återvinning eller har god potential att gå till en
kvalitativ återvinning.
Re-Match har inte möjlighet att ta emot alla planer på grund av bristande kvalitet på materialet.
Exempelvis tar de inte emot planer som har granulat av återvunnen EPDM, då kvaliteten på
materialet är för dålig för att företaget ska ha ekonomiska incitament att ta emot dess. Granulat av
återvunnen EPDM härstammar, enligt Re-Match, ofta från applikationer utan ordentligt UV-skydd
vilket därmed leder till att granulaten bryts ned i större utsträckning än andra alternativ när den
utsätts för väder och vind på en konstgräsplan (Østergaard, 2022).
Tebe sport, Norway

Tebe sport materialåtervinner cirka 35 konstgräsplaner i sin mobila processanläggning. Sand och
granulat separeras från mattan genom patenterad teknologi där vibration och luft skiljer
fraktionerna åt. Damm, fibrer, löv och kvistar och andra lätta föroreningar separeras ut och skickas
till förbränning. Sand och granulat samlas i big-bags vilket sedan säljs som en ny produkt. Sanden
återanvänds på nya konstgräsplaner men skulle även kunna användas för tillverkning av isolering,
inom metallindustrin eller inom cementindustrin (Solberg, 2022). Det innebär att sanden går till en
kvalitativ återvinning eller har god potential att gå till en kvalitativ återvinning.
Då omläggningar av konstgräsplaner mestadels sker mellan maj till augusti samlas
konstgräsplanerna in i rullar och mellanlagras vid tre olika lager i Norge, ett i söder, ett i norr och
ett i det mellersta delarna. Den mobila anläggningen transporteras därefter mellan lagren och
separerar de olika materialen på plats. Prissättningen per matta skiljer sig åt mellan olika
konstgräsplaner beroende på faktorer som påverkar intäkter och kostnader, exempelvis beroende
på granulat.

4.3.2 Blöt återvinning
Sport Group, Essen (Tyskland) och GBN-AGR, Amsterdam (Nederländerna)

FormaTurf, ett dotterbolag till Sport Group, påbörjade återvinning av konstgräsplaner 2021 och
beräknas vara i full drift under 2022. Anläggningens kapacitet kommer att ligga på cirka 200
konstgräsplaner per år. Mattan delas upp och rullas ihop innan de transporteras i sin helhet till
anläggningen i Essen. I en våt återvinningsprocess separeras granulat och sand genom
densitetskillnad Sanden som erhålls från processen ämnas att återanvänds i stor utsträckning på
konstgräsplaner. En del av sanden, som ej uppnår uppsatta krav för återanvändning, används
inom byggindustrin (Beck, 2022). Det innebär att sanden går till en kvalitativ återvinning eller har
god potential att gå till en kvalitativ återvinning. Processen borde ha en bättre potential att tvätta
bort föroreningar som zink och små rester av granulat än vad en torr process har. Det innebär
också att det uppstår ett tvättvatten som behöver renas, men den delen av processen har inte
undersökts närmare i den här studien.
En liknande process finns i Amsterdam och drivs av GBN-AGR vilket varit i gång i cirka 2 år.
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4.3.3 Termisk behandling
Befesa ScanDust, Landskrona

Befesa ScanDust är ett återvinningsföretag med verksamhet i Landskrona som utvinner metall från
rökgasstoft från tillverkning av rostfritt stål (Befesa ScanDust AB, u.å.). I deras process används
kvartssand för att kunna erhålla ett slagg vilket är nödvändigt för processen för att kunna få bort
bland annat kalcium från stoftet. I dagsläget tillsätts sanden ihop med stoftet som de behandlar
vilket medför begränsningar i kornstorlek. Sanden får därmed inte bestå av för stora korn.
Materialet behöver till stor del bestå av kiseldioxid (kvarts) men Baskarpsand, Brogårdsand och
Rådasand, eller annan sand som innehåller en del fältspat, ska fungera bra i processen. Från
processen erhålls slagg som sedan kan användas inom byggindustrin. Enligt Lidman (2022) har
företaget möjlighet att helt övergå till sand från antingen gjuterier eller uttjänta konstgräsplaner,
vilket motsvarar cirka 7500 ton sand per år. Rent prismässigt är sand som härstammar från
konstgräsplaner fördelaktigt. De föroreningar som ofta förekommer i sand från konstgräsplaner
medför inga problem i processen. De använder redan i dagsläget en liten mängd granulat från
konstgräsplaner för att ersätta den koks som annars används som reduceringsmedel i processen, så
om det följer med i sanden så spelar det inte någon större roll. Zink och andra tungmetaller finns
redan med i rökgasstoftet som behandlas så det separeras i processen och skickas vidare för
behandling vid andra anläggningar.
Eftersom det i dagsläget är nödvändigt med kvartssand, med en begränsad kornstorlek, för att
processen ska fungera så räknas den här typen av återvinning som en kvalitativ återvinning. Det är
däremot inte nödvändigt att ha just sand för att skapa slagg, men det kommer krävas investeringar
och ombyggnad för att ändra processen till att använda annat material innehållandes kiseldioxid
(så som sten eller bergkross). Om en sådan ombyggnad sker så räknas det i stället som en ickekvalitativ återvinning av sand.
Förbränningsugnar med fluidiserad bädd, Sverige

I de svenska kraft- och fjärrvärmeverken och vid flera pappers- och massabruk och sågverk
används förbränningspannor med fluidiserade bädd. Det är inte alla förbränningspannor som har
en fluidiserad bädd, men totalt så finns det cirka 110 sådana anläggningar runt om i Sverige
(Erdalen, 2022). Dessa pannor använder sand för att skapa den fluidiserade bädden. Luft blåses
genom bädden, vilket gör att den börjar röra sig på ett sätt som liknar en vätska (därav
fluidiserad). I och med att bädden hela tiden är i rörelse bildas en fördelaktig blandning mellan
förbränningsluften och bränslet. Sandens värmehållande egenskaper gör också att det hålls en
jämnare temperatur i förbränningen. De flesta förbränningspannor med fluidiserad bädd kan delas
upp i två kategorier, bubblande fluidiserad bädd (BFB) och cirkulerande fluidiserad bädd (CFB). I
en BFB-panna används lite grövre sandkorn, oftast med en medelkornstorlek omkring 0,8 mm, där
det bildas bubblor i bädden som gör att sandkornen följer med förbränningsluften en liten bit upp
innan de sedan faller ner igen. I en CFB-panna används lite finare sandkorn, oftast med en
medelkornstorlek omkring 0,2 mm, där sandkornen följer med förbränningsluften betydligt längre
än i en BFB-panna. Sandkornen följer med förbränningsluften till en cyklonseparator där de
separeras från luften och förs (cirkuleras) tillbaka till bädden.
Eftersom sanden används i en förbränning så ska det inte vara några problem om det följer med
rester av granulat eller grässtrån, då de kommer brinna upp i processen. Eventuella tungmetaller,
så som zink, kan orsaka problem i pannor som förbränner biomassa, särskilt om det finns potential
att återföra aska som näringsämne till skogen. I pannor som förbränner avfall, till exempel i form
av kommunalt restavfall eller returträ, så kommer troligtvis mängden tungmetaller från den
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återvunna sanden vara betydligt lägre än vad som kommer från själva bränslet och borde därmed
inte orsaka några (ytterligare) problem.
I en fluidiserad bädd är det viktigt att sandkornen kan röra sig fritt och inte fastna vid varandra, så
kallad agglomeration. Det är därför viktigt att använda en sand som har hög smälttemperatur och
också viktigt att undvika tillsatser och bränslen med allt för hög halt alkalimetaller, så som natrium
och kalium. Alkalimetallerna bidrar nämligen till att sänka smälttemperaturen, vilket gör att
sandkornen smälter på ytan och klistras samman (agglomererar). Utifrån vad som har framkommit
i den här studien så borde sanden från uttjänta konstgräsplaner ha ungefär samma mängd
alkalimetaller som den jungfruliga sanden, framför allt då de kommer från samma geografiska
område som de flesta förbränningspannorna tar sin bäddsand ifrån.
En annan viktig aspekt för en fluidiserad bädd är att sandkornen har rätt kornstorlek. Om de är för
små så kommer de följa med rökgaserna hela vägen till partikelfiltret och där separeras som
flygaska. Om de är för stora kommer de ha svårt att röra på sig tillräckligt mycket och därmed
medföra liknande problem som agglomereringen. Då konstgräsplaner i huvudsak har sandkorn
med en storlek som ligger mitt emellan det som är önskvärt för BFB och det som är önskvärt för
CFB så finns det risk att det inte är önskvärt i något av fallen. Alternativt så kan det faktiskt
fungera i båda fallen. En litteratursökning, på svenska och engelska, säger att det är än så länge
ingen som publicerat någon studie på försök där sand från konstgräsplaner har använts i en
förbränningspanna med fluidiserad bädd, så det går inte att dra några slutsatser från sådana
försök. En stor förbränningspanna som används större delen av året kan under ett år behöva flera
tusen ton sand. Om det i ett sådant fall skulle blandas in ett par hundra ton sand, alltså omkring
10 %) från uttjänta konstgräsplaner så kommer det troligtvis inte ge någon märkbar påverkan på
den totala sammansättningen av sanden. Eventuellt skulle det gå att sikta sanden innan
användning så att de största kornen går till en BFB och de minsta kornen går till en CFB.
Rent juridiskt så kommer sanden klassas som ett avfall, så för att det här ska vara tillåtet så måste
förbränningspannan ha tillstånd att ta emot avfall.
Eftersom förbränningspannor med fluidiserad bädd i dagsläget använder sand och inte har några
alternativ till att använda sand så kommer en sådan här återvinning räknas som en kvalitativ
återvinning.
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5

Diskussion och slutsatser

Det har framkommit ett flertal alternativ för att återvinna smutsig sand från konstgräsplaner.
Hanteringen kan delas upp i följande kategorier:
•

•

•

Torr återvinning, där sand och granulat/plast till viss del separeras genom siktning då de
hela granulaten och grässtråna är större än sandkornen. För att även få bort granulat som
har gått i sönder och därmed har ungefär samma storlek som sandkornen så krävs att
materialet skakas och att det blåses luft igenom det, eller någon liknande metod som gör
att lättare partiklar skiljs från de tyngre sandkornen. Den slutliga renheten kommer bero
till stor del på hur sanden såg ut till att börja med där kvaliteten på granulatet spelar stor
roll. Den här metoden medför att det är en hög risk att lättare plastpartiklar och damm
flyger i väg. Plastpartiklarna kan exempelvis bestå av grässtrån och riskerar att bidra till
spridningen av mikroplast. Damm kommer från sanden som består av kvarts och silikater
och riskerar att bidra till så kallad stendammslunga. Om en torr återvinning används så är
det viktigt att se till så att dessa risker minimeras.
Blöt återvinning, där sand och granulat/plast kan separeras på ett liknande sätt som vid
den torra återvinningen men inkluderar även en tvätt som kan få bort mer stoft och
troligtvis mer zink och eventuellt lakbara föroreningar (så som salter) från sanden.
Alternativt så används endast tvätten där plast och gummi, med lägre densitet, kan
separeras från sanden, med högre densitet. Gummit har för hög densitet för att flyta i
färskvatten men med hjälp av strömmande vatten så går det att få gummit att lägga sig
högre upp än vad sanden gör, vilket medför att de går att separera. Den blöta
återvinningen kräver en extra rening av tvättvattnet men har potential att ge en renare
sand än vad den torra återvinningen ger. Det går dock inte utifrån den här studien säga
om en blöt återvinning verkligen ger renare sand och det går framför allt inte att säga
vilken aktör som lyckas bäst.
Termisk behandling, där sanden hettas upp till en så pass hög temperatur att all plast och
gummi brinner upp. Det är troligtvis en dyr metod att använda om det ska användas
endast för att göra sanden ren igen och det har inte hittats någon aktör som gör så för att
behandla just sand från konstgräsplaner för att kunna återfå en ren sand. Däremot så finns
det ett flertal industrier som använder sand i sin process, som medför att sanden
upphettas, exempelvis inom metallindustrin eller i förbränningspannor med fluidiserad
bädd men även vid framställning av glas och mineralull. Några av dessa har pekats ut som
lämpliga kandidater för att återvinna sand från konstgräsplaner.

Lämpligtvis bör sanden återvinnas med så hög kvalitet som möjligt med rimliga medel. Det har
påpekats i studien att det kan vara kraftig skillnad mellan sand från olika planer. En del sand är
relativt lätt att lägga tillbaka på en konstgräsplan efter en enklare typ av separering, men en del
sand lämpar sig bättre för en termisk behandling även efter att den har behandlats med en torr
eller blöt återvinningsprocess. Det är lättare att nå en högre kvalitet på sanden vid en större,
centraliserad anläggning än att försöka separera det på plats. Där är det också lättare att skilja
mellan en hög kvalitet som exempelvis kan gå tillbaka till konstgräsmattor och en lägre kvalitet
som exempelvis kan gå till industriell användning och termisk behandling.
Från kartläggningen så har det hittats ett flertal aktörer som hanterar sand från konstgräsplaner.
De flesta av dessa aktörer ligger dock i södra Sverige (så som Befesa) eller i något av våra
grannländer Norge (så som TeBe Sport) och Danmark (så som ReMatch) eller ännu längre bort (så
som Sport Group/FormaTurf och GBN-AGR). Då sanden är ett tungt material som är dyrt att frakta
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så kan dessa anläggningar ligga för långt bort för att det ska vara värt att hantera sand från alla
konstgräsplaner i Sverige. De har dessutom inte tillräcklig kapacitet för att hantera så mycket
material. Rimligtvis borde någon större, centraliserad anläggning byggas i Sverige. Tills en sådan
anläggning har byggts så borde några svenska avfallshanterare (så som Ragn-Sells) börja hantera
sanden i de konstgräsplaner som de får in på ett sätt så att sanden går att återvinna, till exempel i
förbränningspannor med fluidiserad bädd som har tillstånd att ta emot avfall.
De som lägger nya konstgräsplaner bör sätta rimliga krav på en återvunnen sand som kan
återanvändas från en tidigare konstgräsplan. Med de metoder som har listats i den här studien så
är det möjligt att få fram en sand som innehåller omkring 0,5% granulat. Det är svårt att komma
hela vägen ner till 0%. Det kan därför vara värt att fundera på om det bör krävas 0% eller om 0,5%
är acceptabelt. Om det läggs på en plan med liknande granulat som den ursprungliga planen hade
så kommer det troligtvis inte dröja länge innan sanden har liknande mängd kontamination ändå.
Det går inte från den här studien säga vad som bör räknas som rimliga nivåer, men det går att säga
att det blir lättare att återvinna sand tillbaka till konstgräsplaner om det ställs rimliga krav.
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Bilaga I
Tabell 1: Lista över de aktörer som intervjuats under projektet gång.

Aktör

Typ av aktör

Datum för intervju

Karlstad

Kommun

2022-03-21

Stockholm

Kommun

2022-03-28

Göteborg

Kommun

2022-03-28

Gräsmiljö

Producent/anläggare

2022-05-02

Ragn-Sells

Avfallshanterare/återvinnare

2022-05-06

Befesa Scandust

Avfallshanterare/återvinnare

2022-05-09

Sport Group

Producent/återvinnare

2022-05-09

Re-Match

Avfallshanterare/återvinnare

2022-05-20

Tebe Sport

Avfallshanterare/återvinnare

2022-05-20

NTNU – Norges teknisknaturvetenskaplige universitet

Expertkunskap på
konstgräsplaner i Norge

2022-05-23
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