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Sammanfattning 

I syfte att utreda påverkan på vattenmiljön och 

Sege å, från fotbollsplaner med konstgräs har tre 

konstgräsplaner, Aggarpsvallen (Svedala), Bara 

och Staffansvallen (Staffanstorp) undersökts. 

Ekologgruppen har gjort undersökningen på 

uppdrag av Segeåns Vattendragsförbund och 

Vattenråd. 

 

Undersökningen har omfattat utredning av 

avrinningen från planerna, vattenprovtagning 

för analys av metaller, PAH och fenoler, 
lakvattentester, samt analys av spridning av 

gummigranulat. 

 

Rapporten innefattar en kort redogörelse av 

konstgräsplanernas konstruktion, gummi-

granulatets spridningsvägar och miljörisker, 

samt sammanfattar ett par undersökningar om 

mikroplast, som gjorts i närområdet. I arbetet 

har även ingått hanledning av examensarbetet, 

vilket bifogas. I slutet av rapporten ges några 

förslag på åtgärder för att förhindra att 

gummigranulat sprids från planerna. 
 

Analyserna av vattenproven i som togs i 

anslutning till de tre undersökta konstgräs-

planerna, visar inte på någonting som antydde 

läckage av skadliga halter av metaller, PAH 

eller fenoler.  

 

Lakvattentesten, som gjordes i avsikt att utreda 

vad som kan hända vid extremsituationer, 

visade däremot att det sker ett läckage av 

metaller (speciellt kobolt, koppar, bly och zink), 
PAH och i viss mån fenoler från gummi-

granulatet som används som ifyllnadsmateral på 

de tre planerna. Men slutledningen som dras är 

att i verkligheten är sådana extremsituationer 

som lakvattentesten illustrerar osannolik, och 

om förekomst sådana halter skulle uppkomma 

är den i så fall mycket lokal. 

Den största miljöfaran med konstgräsplanerna 

är troligen gummigranulatet i sig. Granulatet är 

inte biologiskt nedbrytbart och kan påverka 

organismer fysiskt genom exempelvis 

blockering av matsmältningsorgan. 

 

Analyserna av granulatspridning från de tre 

undersökta konstgräsplanerna visar att granulat 

sprids via vattnet. Enligt gjorda beräkningar 
fanns det ungefär ett ton granulat i Aggarps-

diket, ett halvt ton i dagvattendammen i 

Staffanstorp och ett kilogram i dagvatten-

dammen i Bara. Dessa mängder kommer under 

åren att byggas på om inga förebyggande 

åtgärder görs och så småningom hamna i havet.  

 

Inom Sege å avrinningsområde finns det för 

närvarande 12 konstgräsplaner. Gjorda 

beräkningar visar ca 1,2 ton granulat från dessa 

troligtvis hamnar i vattensystemet.  

 
Denna undersökning har visat att det finns stora 

mängder granulat både i land- och vattenmiljö, 

runtomkring en konstgräsplan. Att gummi-

granulat lagras upp i miljön på detta sätt är 

olämpligt och hälsovådligt, både för människor 

och djur. Även om granulaten är stabila så 

kommer de så småningom att sönderdelas i 

mindre och mindre bitar och därmed bli svårare 

att rensa bort. 

 

Istället för gummigranulat finns granulat av 
kork och/eller kokosfibrer, som är biologiskt 

nedbrytbara material. Ifyllnadsmaterialet i 

konstgräsplaner bör succesivt bytas ut mot 

nedbrytbart granulat och vid nyanläggning bör 

detta beaktas från början. 
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Inledning 
Tre konstgräsplaner, Aggarpsvallen (Svedala), Bara och Staffansvallen (Staffanstorp) har 
undersökts i syfte att utreda gummigranulatets miljöpåverkan på vattenmiljön och Sege å.  

 

Med hjälp av ritningar över planerna, VattenAtlas (http://kartor.lund.se/vspu) och uppgifter från 

kommunerna har det utretts hur planerna ligger i förhållande till dagvattenbrunnar, 
dräneringsdiken och de förbinds med större vattendrag. Genom fältbesök och provtagningar har 

därefter en uppskattning gjorts, av hur mycket lösta föroreningar och granulat som sprids till 

vattnet. I arbetet har även ingått hanledning av examensarbetet ” Spridningen av gummigranulat 
från konstgräsplaner. En undersökning av Aggarpsvallen i Svedala kommun”, vilket bifogas i 

sin helhet i bilaga 5. I slutet av rapporten ges några åtgärdsförslag i syfte att förhindra spridning 

av gummigranulat från planerna. 

 
Ekologgruppen har gjort utredningen på uppdrag av Segeåns Vattendragsförbund och 

Vattenråd, där Alexandra Skopal och Christel Strömshom Trulson har varit kontaktpersoner. 

Undersökningen har finansierats med SÅP medel anslag 1:12 från HAV. 

Konstgräsplanernas konstruktion 
Grunden till en konstgräsplan utgörs av ett dränerat bärlager. Den är sedan är uppbyggd av en 
gräsmattedel, som består av plastväv där syntetiska grässtrån fästs. Stråna är i de flesta fall 

gjorda av polyeten, nylon eller polypropylen. Mellan grässtråna uppstår ett mellanrum som fylls 

med sand för att stabilisera grunden av konstgräset.  

 
Ovanpå sanden tillsätts därefter gummigranulat för att ge svikt åt gräsplanen. Gummigranulatet 

kan vara av olika ursprung och kvalitet, på både Aggarsvallen, Staffansvallen och i Bara består 

ifyllnadsmaterialet av SBR-gummi (Styren-Butadien Gummi), som tillverkas av återvunna 
bildäck. I underhållet av en konstgräsplan ingår att kontrollera nivån på granulatet med en 

mätsticka och vid behov fylla på mer. Ungefär fem ton granulat försvinner från en 

konstgräsplan och måste fyllas på under ett år.  
 

 
Figur 1.   Insamling av granulat till lakvattenförsök från Staffansvallen, den 5 april 2017. 

http://kartor.lund.se/vspu
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Spridningsvägar och miljörisker 
En fotbollsplan med konstgräs kan ge ett lyft åt den lokala fotbollen och möjligheter att spela 
året runt. Tyvärr har det efterhand som allt fler planer anlagts, kommit larm om miljörisker med 

konstgräsplanerna. De har pekats ut som den näst största potentiella spridningskällan till 

mikroplaster i havet (efter trafik - väg och däckstitage, IVL 2016). Eftersom plastpartiklarna 

bryts ner långsamt kommer mängderna i miljön att öka om inte tillförseln minskar. 
 

Granulat sprids från konstgräsplanerna sannolikt främst vid snöplogning och via spelare (från 

kläder, skor, väskor mm). Vid fältbesöken sågs stora mängder granulat på marken utanför 
planerna, vilket stöder detta. En del granulat sprids även till vattenmiljön, antingen genom 

dräneringssystem eller genom ytavrinning.  

 

En del av det granulat som förs ut från planerna via spelare, hamnar sannolikt i 
dusch/tvättmaskin och avloppsvatten och så småningom i reningsverk. Det finns inga 

utvecklade metoder för att rena mikroplaster på reningsverken, varav en hel del säkerligen 

rinner rakt igenom. 

 

 

Figur 2.   Snöplogning på 

Staffansvallen den 8 februari 

2017. I förgrunden syns den 

hopplogade snödrivan, som är 
svartprickig av granulat. När 

den smälter, finns det stor risk 

att granulatet följer med 
vattnet ned i dränerings-

systemet. 

 

 
Gummigranulatet på de tre undersökta planerna består av SBR-gummi, som tillverkas av 
återvunna bildäck. Kemikalieinspektionen har i PM2/06 gjort en analys av risken att använda 

återvunna bildäck. Det konstateras att utifrån den kunskap som finns tillgänglig att granulat, 

som innehåller gummi från återvunna däck, kan medföra lokala miljörisker. Undersökningar har 
visat att metaller (zink, bly, koppar, krom, kadmium och kvicksilver), PAH och fenoler kan 

läcka ut från gummigranulaten. Om ämnena når intilliggande vattendrag kan de påverka 

vattenlevande och sedimentlevande organismer. Enligt samma PM är den totala mängden av 
ämnen som läcker ut från gummigranulatet begränsad och därmed förväntas den eventuella 

effekten på miljön att vara endast lokal. 
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Eftersom granulatet brys ned mycket långsamt, utgör det även i sig en miljöfara, då det kan 

ackumuleras i miljö, vattenlevande växter och djur. Mikroplasterna kan påverka organismerna 
fysiskt genom exempelvis blockering av matsmältningsorgan. Plastpartiklarna bryts inte ner i 

matsmältningsorganen, utan kan ligga kvar länge och orsaka stora problem. Man misstänker 

också att plastpartiklarna kan knyta till sig miljögifter, vilket drabbar både de djur som råkar äta 

dem samt individer som står högre upp i näringskedjan.  
 

Ett stort antal rapporter visar på förekomst och spridning av plast till haven (IVL 2016). Två 

nyligen publicerade undersökningar från Höje å visar att en del spridning sker via inlandsvatten.  
 

I ett kandidatarbete undersökte Ebbe Berglund och Viktor Fogelberg dammusslor (Anadonta 

anatina) från Höje å. Av de 64 musslorna som fiskades upp från två lokaler i Genarp respektive 

Värpinge, innehöll alla plastpartiklar. Majoriteten av plasterna som hittades i musslorna var 
fibrer, som i huvudsak hade sitt ursprung från textilier. Totalt hittade de 1620 plastfibrer i olika 

färger i musslorna de plockade upp. 1013 fibrer fanns i Värpinge, nedströms Lunds reningsverk 

och 607 några mil norrut på jämförelsestället i Genarp. Studien visar på en signifikant skillnad 
mellan de båda lokalerna gällande plastfiber och partiklar. Utsläpp från reningsverket (avlopps- 

och dagvatten) kan antas vara en av faktorerna. I kategorin partiklar (granulater), som 

identifierades genom formen, kan en av ursprungskällorna antas vara granulat från 
konstgräsplaner. 

 

 
Figur 3.   Antal fibrer och partiklar i dammusslor från två lokaler (Genarp resp. Värpinge) i 

Höje å. Antal analyserade musslor – 32 st/lokal. Diagram från ”Berglund, E. Fogelberg, V. 

2017”. 

Jens Andersen Hörman undersökte lekplatser med gummibaserade ytor i Lomma, i ett 

examensarbete som gjorts vid miljö- och hälsoskyddsutbildningen på Naturvetenskapliga 

fakulteten, Lunds universitet. Fallskydd och multiplaner är ofta färgglada, stötdämpande ytor 
med små gummibitar, det vill säga mikroplaster, liknande de som finns på konstgräsplaner. Till 

skillnad från gummibitarna på konstgräsplaner är de som används på fallskydden och 

multiplanerna fastlimmade. Trots detta lossnar de och där dagvattnet från en skolgård släpps ut i 
Höje å påträffades mikroplaster i sedimentet.  
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Aggarpsvallen 
Aggarpsvallen ligger i Svedala kommun, i södra delen av tätorten. Där finns två konstgräsplaner 

med en total yta på 1,6 ha som anlades 2012. Breda asfaltsgångar angränsar till staketet och 
löper runt och mellan planerna. 

 

 
Figur 4.   Aggarpsvallen med de två konstgräsplanerna och Sege å (blå linje) i norr (flygbild 

från Hitta). 

SBR används som ifyllnadsmaterial. Svedala kommun ansvarar för all skötsel av 
konstgräsplanerna. Granulat samlas upp från asfaltsgångarna som löper runt fotbollsplanerna 

och blåses eller borstas tillbaka till planerna. Även granulat från snöröjning återförs till 

planerna. Nytillförseln av granulat är ca 5-7 ton/år och plan, totalt ca 12 ton (uppgift Anders 
Holmqvist, Svedala kommun). 

 

Vattnet från planerna rinner via uppsamlingsbrunnar och svackdike mellan planerna (här fanns 
även ett galler som kan rensas) ut via ett rör i Aggarpsdiket. Aggarpsdiket mynnar i Sege å 290 

m nedströms utloppsröret från anläggningen. 

 

Aggarpsdiket består av en östlig och en västlig gren, varav konstgräsplanen rinner av till den 
östra. Denna gren har tidigare mynnat direkt i Sege å, men är sedan 2009 omgrävd och ansluter 

till den västra grenen ca 100 m uppströms den numera gemensamma mynningen i Sege å. Den 

östra grenen avvattnar ett område på 125 ha och har ett medelflöde på ca 10 l/s och de sista 100 
m, efter sammanflödet, beräknas ha ett medelflöde på ca 20 l/s. 
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Bara 
Konstgräsplanen i Bara, i Svedala kommun, är belägen i sydvästra delen av tätorten. Den har en 

yta på 0,7 ha och anlades 2012. Breda asfaltsgångar ansluter intill konstgräset, runt hela planen. 
Initialt, efter anläggandet var det problem med dräneringen, då bärlagret under gräsmattedelen 

inte släppte igenom vatten, och då kunde det tidvis stå vatten på planen. Detta åtgärdades genom 

omläggning, under vintern 2015/2016 och därefter har avvattningen fungerat bra (Uppgift: 
Anders Holmqvist).  

 

SBR, med samma leverantör som till Aggarpsvallen, används som ifyllnadsmaterial. Svedala 
kommun ansvarar för all skötsel av konstgräsplanen. Granulat samlas upp från asfaltsgångarna 

som löper runt fotbollsplanerna. Det blåses eller borstas tillbaka till planerna. Även granulat 

från snöröjning återförs till planerna. Nytillförseln av granulat har sedan omläggningen varit ca 

5 ton (ett ton per år) och nu när planen satt sig beräknas det i framtiden gå åt ca 5-6 ton/år för att 
underhålla den (uppgift Anders Holmqvist, Svedala kommun). 

 

Dagvattnet från planen samlas upp i en brunn i nordvästra hörnet och leds sedan vidare till en 
dagvattendamm nordöst om planen. Därefter rinner vattnet söderut ca 200 m, till en större 

damm. Denna damm avvattnas genom dagvattennätet som efter 1,2 km via en kulvert, löper ut i 

Spångholmsbäcken, sydväst om samhället. Efter kulverten rinner vattnet i Spångholmsbäcken i 
1,7 km innan denna mynnar i Sege å 

 

Intill konstgräsplanen finns en gräsplan som ligger lägre i marknivå. Mellan dessa finns en 

betongkant, utom i det östra hörnet, där det istället finns en trappa/gång mellan planerna. I 
gången och utanför omklädningsrum fanns granulatspill på marken. Denna del av anläggningen 

avvattnas inte till den undersökta dagvattendammen, utan via en annan ledning söderut, som 

mynnar direkt i Spångholmsbäcken. Eventuell granulatspridning härifrån inte finns med i 
beräkningarna.  

 

 
Figur 5.   Konstgräsplanen i Bara. Fotot är taget den 14 juni 2017, från grässlänten norr om 

planen. På fotot syns omklädningsrummen och gräsplanen, bortom konstgräsplanen. 
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Figur 6.   Utanför 

omklädningsrummen i Bara fanns 

en del granulatspill på marken 
(den 14 juni). Denna del av 

anläggningen avvattnas inte till 

undersökt dagvattendamm. 

 

 

 
Figur 7.   Bara med konstgräsplanenen och dagvattendammen(blå) i nordöst (Ortofoto från 

Svedala kommun). De gröna linjerna markerar dagvattennätet. Dagvattendammen leds vidare 

till en större damm, som syns i hörnan längst ned till höger i bilden.  
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Staffansvallen 
Staffansvallen i Staffanstorps kommun, är belägen i södra delen av tätorten. På Staffansvallen 

finns tre planer med konstgräs med en total yta på 2,2 ha, som anlades 2011. Mellan och runt 
planerna löper smala asfaltsgångar och utanför dessa finns en gräsremsa innan staketet 

avgränsar anläggningen. 

 

 
Figur 8.   Staffansvallen med de tre konstgräsplanerna och dagvattendammen(blå) i väster 
(flygbild från Hitta).  

 

SBR används som ifyllnadsmaterial. Huvuddelen av skötseln är utlagd på entreprenad. 

Granulatet som hamnar utanför planerna samlas ihop i högar på gräsremsor i kanterna av 
planerna och slängs på återvinningsstation, dvs återförs ej till planerna. Vid snöröjning plogas 

snön till anvisad plats och transporteras därefter till återvinningsstation. Ungefär 4 ton granulat 

per år fylls på varje plan, totalt ca 12 ton/år (uppgift från Mats Schöld, Staffanstorps kommun). 
 

Avrinningen från planerna sker via dräneringssystem till en dagvattendamm precis väster om 

anläggningen, som har inloppet i södra delen och utloppet i norr. Därefter rinner vattnet norrut i 
dagvattennätet ca 3 km, genom centrum av Staffanstorp, innan det leds ut i Vesums mosse. 

Sträckan genom mossen är lite mer än en halv kilometer och sedan avvattnas den till Dynbäcken 

som efter ca 2 km mynnar i Höje å. 
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Figur 9.   Staffansvallen ,den 21 mars 2017. På gräsremsan innanför staketet syns stora 

ansamlingar av granulat. Detta samlas upp och slängs på återvinningsstation (dvs återförs ej 

till planen). En del av detta granulat sprids via avrinning till dagvattendammen nordväst om 
planen. 

 

 

Figur 10.   Staffansvallen rinner 
av till en dagvattendamm. I 

förgrunden ses utloppsbrunnen, 

medan inloppet till dammen finns 

längst upp i bilden. Den 5 april 
2017. 
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Vatten 
Resultaten från vattenprovtagningarna redovisas i bilaga 2 och metodik redovisas i bilaga 1. 
 

För undersökning av påverkan från Aggarpsvallen och Staffansvallen togs prover den 21 mars. 

Vattenprov tog även där den 11 april i avsikt att användas till lakvattenförsök. Vid 

konstgräsplanen i Bara togs vattenprov den 19 juni. Sammanfattningsvis visar inte 
vattenanalyserna från någon av dessa provtagningar, på någon negativ påverkan på recipienten 

av lösta metaller eller PAH från konstgräsplanerna.  

 
Vid Aggarpsvallen togs prov i diket uppströms och nedströms utsläppet från konstgräsplanen, 

samt i utloppsbrunnen (se figur 11). Vattenanalyserna därifrån visar inte på någon förhöjning av 

analyserade metaller eller PAH, varken i utloppsbrunnen eller i Aggarpsdiket nedströms 

utloppet. 
 

I Bara togs vattenprov i röret som kommer från konstgräsplanen innan vattnet rinner ner i 

dagvattendammen, samt i utloppsbrunnen från dagvattendammen (se figur 12). Analyserna 
därifrån visar inte på onormala halter av metaller eller PAH, som skulle kunna förklaras av 

påverkan från fotbollsplanen.  

 
Vid Staffansvallen togs vattenprov i inloppet och utloppet till dagvattendammen som avvattnar 

konstgräsplanen (se figur 13). Analyserna därifrån visar inte på onormala halter av metaller eller 

PAH, som skulle kunna förklaras av påverkan från fotbollsplanen. 

Lakvattentest 
Lakvattentesten gjordes i avsikt att undersöka gummigranulatets läckage av metaller och PAH 
till vatten. Resultaten från lakvattentesten redovisas i figur 17 och 18, samt i sin helhet i bilaga 

2. 

 
Granulat från Aggarpsvallen, som även används i Bara, blandades med vatten från Aggarpsdiket 

och granulat från Staffanstorp blandades med vatten från dagvattendammen som avvattnar 

planen, dessa prover inkuberades sedan 7 respektive 24 dygn. 

 
I lakvattnet som stått 7 dygn, hade det skett en förhöjning av metallerna kobolt (Co), koppar 

(Cu), bly (Pb) och zink (Zn) i granulattestet både från Aggapsvallen och från Staffansvallen. 

Dessutom fanns det flera olika ämnen av PAH i lakvattnet från Staffansvallen, med en 
summahalt (PAH, summa 16) på 1,1 mg/l, som inte detekterades i bakgrundsvattnet 

(dagvattendammen). Lakvattnet från Aggarpsvallen visade inte på några detekterbara halter av 

PAH. 
 

Efter 24 dygn visades ytterligare förhöjning av ovan nämnda metaller, och gentemot 

bakgrundshalterna, även en förhöjning av de flesta andra analyserade metaller. När det gäller 

PAH, registrerades flera olika ämnen även i lakvattnet från Aggarpsvallen efter 24 dagar, medan 
halterna i vattnet från Staffansvallen var ungefär på samma nivå eller något lägre än efter 7 

dagar. Summahalterna (PAH, summa 16) låg på 0,17 mg/l i vattnet från Aggarpsvallen, resp. 

0,45 mg/l i vattnet från Staffansvallen. I lakvattnet som stått 24 dagar analyserades även fenoler, 
vilket gav utslag i förhöjda halter både i vattnet från Aggarpsvallen och från Staffansvallen. 

 

Att urlakningen av de olika ämnena inte sker samtidigt, kan förutom granulatets 

sammansättning och ålder, tex bero på kemiska faktorer som hur fast de är bundna, lakvattnet 
egenskaper (surhet mm) och mekanisk nötning. 
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Figur 11.   Resultat av lakvattentest av granulat från Aggarpsvallen (samma som används i 

Bara), efter 7 dygn (7d) respektive 24 dygn (24d). Även kadmium och kvicksilver analyserades, 

men halterna av dessa var under detektionsgränsen. 
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Figur 12.   Resultat av lakvattentest av granulat från Staffansvallen, efter 7 dygn (7d) respektive 

24 dygn (24d). Även kvicksilver analyserades, men halterna var under detektionsgränsen. 
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Analys av granulatspridning 

Aggarpsvallen 
Granulatspridning från Aggarpsvallen har redovisats i sin helhet i rapporten: ”Spridningen av 

gummigranulat från konstgräsplaner. En undersökning av Aggarpsvallen i Svedala kommun” 

vilket presenteras i bilaga 5 och sammanfattas nedan. 
 

I Aggarpsdiket togs sedimentproppar enligt provplatserna A till F nedan (figur 13). 

 

 
Figur 13.   Provplatser för sedimentprovtagning i Aggarpsdiket. Flygbild från Hitta. 

 
Figur 14.   Uträknad granulatvikt/m

2
 på de olika provplatserna. 

Efter analys beräknades den ungefärliga vikten/m
2
 på de olika provplatserna, vilket redovisas i 

figur 20. Det fanns mest granulat precis nedströms utloppet från konstgräsplanen (provplats B). 

Därefter minskade granulatmängden succesivt med avståndet från utloppet och vid provplats F, 

precis innan Aggarpsdiket rinner ut i Sege å, hittades inga granulat. Vid provplats D, fanns 
trädrötter och mycket växtlighet, vilket säkerligen medfört att granulat ansamlats där. 

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

A B C D E F

granulatvikt (g/m2)



 Aggarpsvallen, Bara och Staffansvallen 
Granulatspridning och läckage till Sege å 

14 

 Ekologgruppen i Landskrona AB 

Den sammanlagda granulatmängden i Aggarpsdiket har beräknats till ca 0,5 ton. I den 

angränsade slänten beräknades det ligga ungefär lika mycket granulat (0,6 ton), vilket sannolikt 

då släntlutningen är brant, såsmåningom också kommer att hamna i diket. Den totala mängden 
på ca 1 ton är således en mängd som kan föras ut i Sege å. Hur mycket gummigranulat som 

redan under de fem år som Aggarpsvallen existerat, förts vidare till Sege å, är oklart, men med 

tanke på att det fanns en så tydlig minskande gradient, är det sannolikt inga stora mängder. 

Vattenhastigheten i diket är också minimal. Vid utloppet finns en trumma som ligger lite i 
bakåtlut och dämmer, vilket innebär att vattnet, speciellt vid lågflöden nästan är stillastående. 

Inte ens vid höga flöden blir det så strömt, då Sege å oftast dämmer upp i diket vid sådana 

situationer.  
 

I uppsamlingsbrunnen innan utloppet i Aggarpsdiket beräknades granulatmängden till ca två 

kilogram. Att det fanns granulat i brunnen visar att det sker ett läckage via denna. Då granulaten 

är relativt lätta, är det sannolikt att inte allt sedimenterar i uppsamlingsbrunnen om flödet är 
högt. Men det största läckaget tycks ske genom ytavrinning. Detta stöds av den lilla mängden i 

brunnen jämfört med hur mycket som fanns i runtomkring i slänten.  

Bara 
I Bara togs sedimentproppar i dagvattendammen enligt provplatserna A till C nedan (figur 21). 

 

  

Figur 15.   Provplatser för sedimentprovtagning i dagvattendammen som avvattnar 

konstgräsplanen i Bara, samt ett foto från provplats A. 

Efter analys beräknades den ungefärliga vikten/m
2
 på de olika provplatserna, vilket redovisas i 

figur 22. Det fanns mest granulat precis nedströms utloppet från konstgräsplanen (provplats A). 

Därefter minskade granulatmängden succesivt med avståndet från utloppet.  

 
Den samanlagda granulatmängden i dagvattendammen beräknas till knappt ett kilogram, vilket 

tyder på att spridningen av gummigranulat från konstgräsplanen via dräneringen som mynnar i 

A 

B 

C 

inlopp 

utlopp 
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dammen är liten. Vid besiktningen av den större dammen ca 200 m söder om den undersökta, 

iakttogs inte heller några granulat, vilket indikerar att ingen spridning sker till denna, och 

därefter vidare till Sege å. 
 

Denna undersökning har dock inte omfattat all avrinning från anläggningen, då den även 

avvattnas via en ledning söderut, som mynnar direkt i Spångholmsbäcken. Eventuell 

granulatspridning därifrån finns inte med i beräkningarna.  
 

 
Figur 16.   Uträknad granulatvikt/m

2
 på de olika provplatserna. 

Staffansvallen 
I dagvattendammen som avvattnar Staffansvallen fanns mycket granulat i och omkring inloppet 

från planen. Dammen är konstruerad med ett grundare område vid inloppet och en djupare del 

innan utloppsbrunnen. I det djupare området fanns mycket vass och nära utloppsbrunnen sågs 

bara enstaka granulat. Då bottnen av dammen bestod av stenkross, var det svårt att ta 
sedimentproppar, därför mättes det ungefärliga granulatdjupet inom området med en tumstock. 

(Se figur 17.) 

 
I den grundare delen av dammen mättes medeldjupet av granulat till 5 cm på en yta av ca 10-15 

m
2
. I övriga delar av dammen uppskattades granulatmänden avta med avståndet till 

utloppsbrunnen. Därefter beräknades en uppskattad mängd på ca ett halvt ton i hela dammen.  
 

I utloppsbrunnen beräknades granulatmängden till knappt ett kilogram, vilket indikerar att det 

sker en spridning vidare till dagvattennätet. Då dagvattennätet leds ut i Vesums mosse kommer 

granulatet att samlas upp där och risken att det så småningom hamnar i Höje å är därför liten.  
 

I framtiden bör dock dagvattendammen rensas på granulat, då där ansamlas stora mängder som 

så småningom kan spridas vidare via vattenmiljön. 
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Figur 17.    

Schematisk skiss (av Felicia 

Svantesson) över dagvatten-

dammen som avvattnar Staffans-
vallen. Provtagningen koncen-

trerades till området runt inloppet, 

där de största granulatmängderna 
fanns. Där mättes granulatdjupet 

med en tumstock. 

 

 

 
 

Figur 18.   Inloppet i dagvattendammen som avvattnar Staffansvallen, den 9 mars 2017.  
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Diskussion 
Analyserna av vattenproven som tagits i anslutning till de tre undersökta konstgräsplanerna, 
visar inte på någonting som antyder läckage av skadliga halter av metaller, PAH eller fenoler. 

Då utspädningseffekten är stor och gummigranulaten relativt stabilt hållbara, är detta vad man 

kan förvänta sig.  

 
Lakvattentesten, som gjordes i avsikt att utreda vad som kan hända vid extremsituationer 

(såsom i stillastående vatten med hög koncentration av granulat och varmt väder), visade 

däremot att det sker ett läckage av metaller (speciellt kobolt, koppar, bly och zink), PAH och i 
viss mån fenoler. Att sådana extremsituationer som lakvattentesten illustrerar skulle uppkomma 

i verkligheten är osannolikt. Möjligtvis kan det ske i stora ansamlingar av granulat, med 

stillastående vatten, som i den grunda delen av dagvattendammen i Staffanstorp. Men när 

vattnet börjar röra sig igen, som vid en flödesökning, sker en snabb utspädning varav halterna 
minskar. Effekten är i så fall mycket lokal påverkan och gäller bara en liten del av 

dagvattendammen. 

 
Således är läckaget av metaller, PAH och fenoler, från de tre konstgräsplanerna till närliggande 

vatten mycket litet och eventuell påverkan endast lokal. Däremot är gummigranulatet i sig en 

stor miljöfara, då det inte är biologiskt nedbrytbart och kan påverka organismer fysiskt genom 
exempelvis blockering av matsmältningsorgan. Analyserna av granulatspridning från de tre 

undersökta konstgräsplanerna visar att granulat sprids via vattnet. Enligt gjorda beräkningar 

ligger det ungefär ett ton granulat i slänten och vattnet i Aggarpsdiket, ett halvt ton i 

dagvattendammen i Staffanstorp och ett kilogram i dagvattendammen i Bara. Dessa mängder 
kommer under åren att byggas på om inga förebyggande åtgärder görs och så småningom 

hamna i havet.  

 
Inom Sege å avrinningsområde finns det för närvarande 12 konstgräsplaner. Denna 

undersökning har visat att det kan spridas ca 0,5 ton granulat/plan till vattnet under fem år. 

Detta innebär att ca 1,2 ton gummigranulat kan spridas från de 12 konstgräsplanerna till Sege å 
under ett år. 

 

Denna undersökning har visat att det finns stora mängder granulat både i land- och vattenmiljö, 

runtomkring en konstgräsplan, men det är osäkert hur mycket gummigranulat från 
konstgräsplaner som sprids via vattenmiljön vidare till havet. Förhållanden på olika planer är 

mycket olika, men från de planer som undersökts i Svedala (Aggarpsvallen), Bara och 

Staffanstorp (Staffanvallen), bedöms att spridningen till havet än så länge är mycket begränsad. 
Om avståndet till havet hade varit mindre, hade transporten varit större. I en undersökning åt 

Landskrona kommun (ej publicerad) placerade Ebbe Berglund en sedimentfälla i en 

dagvattenbrunn i norra Landskrona, som avvattnar en eller två konstgräsplan och har 

direktkontakt med Öresund. Efter en vecka fanns det ca en liter (ungefär ett halvt kilogram) 
granulat i sedimentfällan. Om denna vecka är representativ för året innebär det att ca 50 kg kan 

spridas från denna anläggning ut till Öresund varje år.  

 
Att gummigranulat lagras upp i miljön och i Segeåns vattensystem är olämpligt och 

hälsovådligt, både för människor och djur. Även om granulaten är stabila så kommer de så 

småningom att sönderdelas i mindre och mindre bitar och därmed bli svårare att rensa bort.  
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Åtgärder för minskad spridning av granulat 
från konstgräsplaner 
Istället för gummigranulat finns granulat av kork och/eller kokosfibrer, som är biologiskt 

nedbrytbara material. Om man använder dessa istället för gummigranulat innebär det att den 

största källan för spridning av mikroplast från konstgräsplaner försvinner. Ifyllnadsmaterialet i 
konstgräsplaner bör succesivt bytas ut mot nedbrytbart granulat och vid nyanläggning bör detta 

beaktas från början.  

 
Nedan följer några förslag på åtgärder för att minska spridningen av gummigranulat från 

konstgräsplaner. 

 

 Vid nyetableringar och vid byten av ytskikt på konstgräsplaner bör det prövas att övergå 

till alternativa och mer miljövänliga materialval 
 

 För att minska mängden granulat som försvinner från konstgräsplaner är uppfattningen 

att minskad snöröjning ger betydande resultat. Det innebär då att konstgräsplanerna inte 

är spelbara när det är snö. Om det inte är möjligt att ha speluppehåll när planen är 
snötäckt, bör snöröjningen göras på ett sådant sätt att granulatet kan återföras till planen 
 

 Kunskapsförebyggande åtgärder, som upplysning om vikten av att borsta av kläder, 

skor och väskor till alla som vistas på planen 
 

 Använda stora, gärna långa, ”dörrmattor” vid alla utgångar från planer (för både spelare 

och publik) där skor kan stampas av  
 

 Ordna uppsamlingskärl i omklädningsrum där skor och kläder kan borstas av 
 

 Hålla rent runt planer och inte låta högar eller upplag ligga öppet, som innebär att 

gummigranulat kan rinna av (eller blåsa) mot brunnar eller öppet vatten 
 

 Valla in planer så att avrinning sker på bestämda platser där vattnet kan filtreras vid 

passage genom brunnar.  
 

 Täta nederkanten vid avgränsande staket, runt planen, för att förhindra att granulatetet 

blåser genom staketet vid kraftiga vindar eller rinner av via ytavrinning 
 

 Sätta filter anpassade för granulatstorlek i dagvattenbrunnar 
 

 Ordna rutin för insamling av granulat från runt planer, i filter, uppsamlingsmattor mm 

för återföring till spelplaner eller för ansvarsfullt omhändertagande som avfall 
 

 Då vattnet från konstgräsplanen leds till en dagvattendamm, bör denna konstrueras så 

att den kan rensas från granulat 
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Bilaga 1. Metodik  

Vattenanalyser 
Provtagning för vattenanalys gjordes den 21 mars och 5 april vid Aggarpsvallen och 

Staffansvallen, samt den 19 juni i Bara, på provpunkterna enligt nedan. 

Provpunkter Aggarpsvallen SWEREF99 TM 

 Agg1-upp. Aggarpsvallen uppströms (6152280, 388568) 

 Agg2-ut. Aggapsvallen utlopp (6152266, 388487) 

 Agg3-ned. Aggarpsvallen nedströms (6152250, 388449) 

 

 
Figur 19.   Provpunkter, Aggarpsvallen. 

 
Figur 20.   Vattenprover från Aggarpsdiket och utloppet från fotbollsplanen, från den 21 mars 
2017. I diket var vattnet starkt grumlat, medan det var klart i utloppsbrunnen.  
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Provpunkter Bara SWEREF99 TM 

 Bara1-ut. Bara, dräneringens utlopp från fotbollsplanen (6161151, 384829) 

 Bara2-damm. Dagvattendamm i nordöst (6161113, 384824) 

 

 
Figur 21.   Provpunkter, Bara. 

Provpunkter Staffanssvallen SWEREF99 TM 

 Staff1-in. Staffansvallen inlopp i dagvattendammen (6166688, 387388) 

 Staff2-ut. Staffansvallen utlopp från dagvattendammen (6166745, 387406) 

 

 
 

Figur 22.   Provpunkter, Staffansvallen. 
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Analyser 

På vattenproverna gjordes följande analyser: Fältanalyser: temperatur, syrgas, pH, konduktivitet 

och grumlighet. Metaller i vatten: V-3a. PAH i vatten: OV1-PAH, se tabell 1.  

  

 

Tabell 1. Genomförda 

analyser av metaller 
och PAH i vatten 
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Laktester 
I bilaga tre finns produktblad från tillverkarna av gummigranulaten från de undersökta 

konstgräsplanerna. 
 

I laktestet blandades gummigranulat från Staffansvallen och Aggarpsvallen i vatten (i 

proportion 1:5) från provplatserna i enliters plastflaskor (polyeten): 

 Vatten från: Staff2-ut (vatten från dagvattendammen- taget den 11/4-2017) blandades 

med granulat från Staffansvallen  

 Vatten från: Agg3-ned (vatten från Aggarpsdiket- taget den 11/4-2017) blandades med 

granulat från Aggarpsvallen  

 
Proverna inkuberades mörkt i 20 grader. Omrörning/skakning av provbuken, en minut, skedde 

vid provberedning, samt två gånger/vecka. Inkubationstid: 7 respektive 28 dagar (proverna 

ställdes den 12/4-2017) 

 
Spädvattnet och de fyra proverna analyserades på metaller och PAH i vatten (se analyser av 

vattenprov ovan). Dessutom analyseras spädvattnet och 28dagars-proverna på fenoler i vatten 

(analysmetod: OV-18c Nonylfenol och oktyfenol i vatten). 
 

Inget lakvattentest gjordes på gummigranulatet från planen i Bara, då det är samma granulat 

som används där som på Aggarpsvallen. 
 

 
 

 
Figur 23.   Insamling av granulat till lakvattentest, från Aggarpsvallen den 5 april 2017.  
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Analys av gummigranulatets spridning till närliggande 
vatten 
För att kunna räkna ut gummigranulatets spridning till intilliggande vatten, togs mark och 

bottenprover i vattenmiljön runt planerna.  

 
Vid Aggarpsvallen undersöktes utloppsbrunnen från konstgräsplanen och slänten ned mot diket, 

samt dikesbottnen ned till mynningen i Sege å. I brunnen togs en åttondel av sedimentet upp för 

analys och i dikeskanten, samt på dikets botten togs sedimentproppar. I examensarbetet ” 

Spridningen av gummigranulat från konstgräsplaner. En undersökning av Aggarpsvallen i 
Svedala kommun” (se bilaga 5) ges en utförligare beskrivning av metodik och analys av 

granulatspridningen från Aggarpsvallen. 
 

 

Figur 24.   Sedimentproppar togs i 

grässlänten ned mot Aggarpsdiket 

och i diket. Ovanför slänten, syns 
staketet mot fotbollsplanen. April 

2017. 

 

 

I Bara togs sedimentproppar på tre provplatser i dagvattendammen nordöst om planen. På varje 
provplats togs fyra proppar på en kvadratmeter. Vattendjupet på provplatserna var ca 1m. 

Hälften av materialet genomsöktes på laboratoriet. Dessutom besiktigades den större dammen, 

ca 200m nedströms dagvattendammen. 
 

Vid Staffansvallen undersöktes dagvattendammen väster om anläggningen och utloppsbrunnen 

från dammen. Granulatdjupet i dammen mättes med en tumstock. I utloppsbrunnen togs ca en 

femtedel av bottenmaterialet upp med hjälp av en håv. Av detta genomsöktes en fjärdedel på 
laboratoriet. 

 

Analyslaboratorium 

 Ekologgruppen: provtagning, fältanalyser, samt analys av gummigranulatets spridning 

till närliggande vatten. 

ALS: Metaller, PAH och fenoler i vatten. 
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Bilaga 2. Resultat från vattenundersökningarna 
 
Nedan presenteras resultat från vattenprovtagningarna, som även redovisats i en excelfil. 

 
 

 
För beskrivning av provpunkternas läge – se figur 11, 13 och 14, samt förklaring av 

färgmarkering, bilaga 3. 

    SÅP-konstgräsplaner inom Segeåprojektet etapp 5

Fältanalyser Metaller & PAH-mars Kommentarer

På uppdrag av

 Segeåns Vattenråd

SÅP konstgräsplaner
Segeåprojektet etapp5

Provtagningspunkt Provtagn  Vattenf  Temp  Syreh Syrem   pH Gruml   Kond Anmärkning provtagare/projektledare

Nr Läge datum     m
3
/s   °C mg/l % vid 25

o
C   FNU mS/m

mars

Agg1-upp 2017-03-21 0,1 5,0 11,0 86 7,4 156 44,1

Agg2-ut 2017-03-21 0,001 5,2 12,0 95 7,6 0,5 28,7

Agg3-ned 2017-03-21 0,1 5,1 11,4 90 7,4 170 44,8

Staff1-in 2017-03-21 0,004 5,5 11,3 90 7,5 8,7 38,8

Staff2-ut 2017-03-21 0,005 5,1 10,6 83 7,5 7,8 43,2

provtagningsuppgifter Provtagning:Birgitta Bengtsson     Analysansvarig Ekologgruppen:Birgitta Bengtsson  

april
Agg1-upp 2017-04-05 0,004 10,0 11,1 99 7,9 11 74,6

Staff2-ut 2017-04-05 7,6 7,5 63 7,5 1,7 98,2

provtagningsuppgifter Provtagning:Birgitta Bengtsson     Analysansvarig Ekologgruppen:Birgitta Bengtsson   

juni
Bara1-ut 2017-06-19 0,00010 15,5 10,2 103 8,3 2,5 87,4

Bara2-damm 2017-06-19 22,3 6,7 77 7,5 4,3 49,8

Provtagning:Birgitta Bengtsson     Analysansvarig Ekologgruppen:Birgitta Bengtsson   
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Metaller och PAH från provtagningen den 21 mars 2017 

 

För beskrivning av provpunkternas läge – se figur 11 och 14, samt förklaring av färgmarkering, 

bilaga 3. 
 

 
 

 

From: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå.  Tfn: 0920/28 99 00.  Fax: 0920/28 99 40.  Email:  info.LU@alsglobal.com

To: Ekologgruppen  Ref: Birgitta Bengtsson  [birgitta.bengtsson@ekologgruppen.com]

Program: V3A

Ordernumber: L1706993  ( Segeåprojektet etapp 5;  )

Report created: 2017-03-30 by App1.LU

ELEMENT SAMPLE Agg1-upp Agg2-ut Agg3-ned Staff1-in Staff2-ut kommentar

Filtrerad med 0,45µm före metallanalys  Nej Nej Nej Nej Nej

Ca mg/l 67,9 43,4 70,1 62,4 69,7

Fe mg/l 1,09 0,00662 1,16 0,129 0,206

K mg/l 3,24 4,57 3,34 2,45 3,47

Mg mg/l 5,98 7,07 6,14 4,27 5,09

Na mg/l 16,1 2,62 15,7 15,3 19

Al µg/l 1220 6,67 1330 196 223

As* µg/l 1,36 <0.5 1,45 0,52 <0.5

Ba µg/l 59,9 22,9 62,7 28,9 46

Cd* µg/l 0,065 <0.05 0,066 <0.05 <0.05 gränsvärde AA-MKN: 0,09 (klass 3)

Co µg/l 0,629 <0.05 0,601 0,209 0,145

Cr* µg/l 2,19 <0.5 2,09 <0.5 <0.5

Cu* µg/l 5,17 <1 6,48 3,15 4,15

Hg µg/l <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

Mn µg/l 40,5 0,453 44,6 16,5 11,4

Mo µg/l 1,19 1,39 1,28 1,07 1,9

Ni* µg/l 2,41 0,733 2,17 0,951 0,92 gränsvärde AA-MKN: 4

Pb* µg/l 4,17 <0.2 4,42 0,51 0,57 gränsvärde AA-MKN: 1,2

V µg/l 3,79 0,364 3,45 0,639 0,707

Zn* µg/l 14,10 2,84 17,40 34,00 29,40

naftalen** µg/l 0,155 <0.030 <0.030 <0.030 <0.030 gränsvärde AA-MKN: 2,4  

acenaftylen µg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

acenaften µg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

fluoren µg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

fenantren µg/l <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020

antracen µg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

fluoranten µg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

pyren µg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

bens(a)antracen µg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

krysen µg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

bens(b)fluoranten µg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

bens(k)fluoranten µg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

bens(a)pyren µg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

dibens(ah)antracen µg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

benso(ghi)perylen µg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

indeno(123cd)pyren µg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

PAH, summa 16 µg/l 0,155 <0.0950 <0.0950 <0.0950 <0.0950

summa cancerogena PAH µg/l <0.0350 <0.0350 <0.0350 <0.0350 <0.0350

summa övriga PAH µg/l 0,155 <0.0600 <0.0600 <0.0600 <0.0600

PAH, summa L µg/l 0,155 <0.0300 <0.0300 <0.0300 <0.0300

PAH, summa M µg/l <0.0300 <0.0300 <0.0300 <0.0300 <0.0300

PAH, summa H µg/l <0.0400 <0.0400 <0.0400 <0.0400 <0.0400

*Tillståndsklass enligt Naturvårdsverket, 

rapport 4913: Klass 1 anger ett bra eller 

önskat tillstånd och klass 5 anger ett dåligt 

eller oönskat tillstånd.

**EQS-värden för prioriterade ämnen

och föreslagna gränsvärden för särskilt

förorenande ämnen. AA-MKN=medelvärde 

på årsnivå
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Landskrona 2017-03-31

SÅP konstgräsplaner, Segeåprojektet Etapp 5

Kommentar till resultaten från vattenundersökningarna 

den 21 mars 2017

Vädret som föregick provtagningen var ostadigt, helgen innan var det blåsigt med skurar av 

hagel och regn. Under provtagningsdagen var det växlande molnighet, fem plusgrader och 

blåste en måttlig vind. På natten hade det regnat.

Vattentemperaturen var ca 5 grader.

Vattenföringen hade stigit på grund av regnen och var relativt hög.  

Att notera från provtagningsomgången:

Vattnet i Aggarpsdiket var till följd av flödesökningen "starkt grumlat" . Även i dammen vid 

Staffansvallen var vattnet "starkt grumlat", även om grumligheten inte var lika hög där.

Analyserna av metaller visar på höga halter av bly i diket upp- och nedströms Aggarpsvallen, 

medan blyhalterna var under detektionsgränsen i utsläppsröret från planen. Även de andra 

analyserade metallerna visar på lägre halter i utloppsröret än upp- och nedströms i diket.

Metallhalterna i dammen vid Staffansvallen var också lägre än i Aggarpsdiket, med undantag 

av zink, där halterna var något högre. 

Av analyserade ämnen i PAH var alla under detektionsgränsern, utom naftalen, där en halt 

på 0,16 mg/l uppmättes i Aggarsdiket uppströms utloppsröret från konstgräsplanen.

Sammanfattningsvis visar inte vattenanlyserna från den 21 mars, på någon negativ påverkan 

på recipienten, av lösta metaller eller PAHer från Aggarpsvallen eller Staffansvallen.

Birgitta Bengtsson
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Metaller och PAH från provtagningen den 11 april 2017 

 

För beskrivning av provpunkternas läge – se figur 11 och 14, samt förklaring av färgmarkering, 

bilaga 3. 
 

 
 
 

  

From: ALS Scandinavia AB, Rinkebyvägen 19c, 182 36 Danderyd.  Tfn: 08/52 77 52 00.  Fax: 08/768 3423.  Email:  info.ta@alsglobal.com

To: Ekologgruppen  Ref: Birgitta Bengtsson  [birgitta.bengtsson@ekologgruppen.com]

Program:   VATTEN

Ordernumber: T1709703  ( Segeåprojektet etapp 5; LOVA-konstgräsplaner )

Report created: 2017-04-27 by erika.jansson

ELEMENT SAMPLE Agg1-upp Staff2-ut kommentar

Ca mg/l 150 121

Fe mg/l 0,218 0,551

K mg/l 3,93 2,78

Mg mg/l 16,6 12,6

Na mg/l 48,7 28,6

Al µg/l 7,43 334

As* µg/l <0.5 0,65

Ba µg/l 92,3 112

Cd* µg/l <0.05 <0.05 gränsvärde AA-MKN: 0,09 (klass 3)

Co µg/l 0,154 0,234

Cr* µg/l <0.5 0,61

Cu* µg/l 1,32 1,61

Hg µg/l <0.02 <0.02

Mn µg/l 132 55,5

Mo µg/l 1,45 1,7

Ni* µg/l 1,53 1,47 gränsvärde AA-MKN: 4

Pb* µg/l <0.2 0,58 gränsvärde AA-MKN: 1,2

V µg/l 0,312 0,958

Zn* µg/l 10,50 5,02

naftalen** µg/l 0,054 0,087 gränsvärde AA-MKN: 2,4  

acenaftylen µg/l <0.010 <0.010

acenaften µg/l <0.010 <0.010

fluoren µg/l <0.010 <0.010

fenantren µg/l <0.020 <0.020

antracen µg/l <0.010 <0.010

fluoranten µg/l <0.010 <0.010

pyren µg/l <0.010 <0.010

bens(a)antracen µg/l <0.010 <0.010

krysen µg/l <0.010 <0.010

bens(b)fluoranten µg/l <0.010 <0.010

bens(k)fluoranten µg/l <0.010 <0.010

bens(a)pyren µg/l <0.010 <0.010

dibens(ah)antracen µg/l <0.010 <0.010

benso(ghi)perylen µg/l <0.010 <0.010

indeno(123cd)pyren µg/l <0.010 <0.010

PAH, summa 16 µg/l 0,054 0,087

summa cancerogena PAH µg/l <0.035 <0.035

summa övriga PAH µg/l 0,054 0,087

PAH, summa L µg/l 0,054 0,087

PAH, summa M µg/l <0.030 <0.030

PAH, summa H µg/l <0.040 <0.040

4-nonylfenoler (tekn blandning) µg/l <0.100 <0.100

4-tert-oktylfenol µg/l <0.010 <0.010

*Tillståndsklass enligt Naturvårdsverket, 

rapport 4913: Klass 1 anger ett bra eller 

önskat tillstånd och klass 5 anger ett dåligt 

eller oönskat tillstånd.

**EQS-värden för prioriterade ämnen

och föreslagna gränsvärden för särskilt

förorenande ämnen. AA-MKN=medelvärde 

på årsnivå
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Landskrona 2017-06-01

SÅP konstgräsplaner, Segeåprojektet Etapp 5

Kommentar till resultaten från vattenundersökningarna 

den 11 april 2017

Vädret som föregick provtagningen var högtrycksbetonat och relativt torrt. Helgen innan var 

det varmt. Under provtagningsdagen var det sol, åtta grader och blåste en måttlig vind. 

Vattentemperaturen var ca 8-10 grader.

Vattenföringen var relativt låg.  

Att notera från provtagningsomgången:

Proverna togs uppströms Aggarpsplanen (Agg1-upp) och i utloppsbrunnen från 

dagvattendammen nedströms Staffansvallen med syftet att de ska vara bakggrundsvärden i 

lakvattentestet.

Vattnet i Aggarpsdiket var "starkt grumlat" . 

Analyserna av metaller visar inte på några avikande eller höga halter. 

Av analyserade ämnen i PAH var alla under detektionsgränsern, utom naftalen, där en halt 

på 0,054 mg/l uppmättes i Aggarsdiket uppströms utloppsröret från konstgräsplanen.

Sammanfattningsvis visar inte vattenanlyserna från den 21 mars, på någon negativ påverkan 

på recipienten, av lösta metaller eller PAHer från Aggarpsvallen eller Staffansvallen.

Birgitta Bengtsson
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Metaller och PAH från provtagningen den 19 juni 2017 

 

För beskrivning av provpunkternas läge – se figur 13, samt förklaring av färgmarkeringar, 

bilaga 3. 
 

 
 
 

  

From: ALS Scandinavia AB, Rinkebyvägen 19c, 182 36 Danderyd.  Tfn: 08/52 77 52 00.  Fax: 08/768 3423.  Email:  info.ta@alsglobal.com

To: Ekologgruppen  Ref: Birgitta Bengtsson  [birgitta.bengtsson@ekologgruppen.com]

Program:   VATTEN

Ordernumber: T1716970  ( Segeåprojektet etapp 5; LOVA-konstgräsplaner )

Report created: 2017-06-29 by william.difrancesco

ELEMENT SAMPLE Bara1-ut Bara2-damm kommentar

Ca mg/l 33,3 33,9

Fe mg/l 0,199 0,665

K mg/l 7,78 4,38

Mg mg/l 2,33 1,92

Na mg/l 154 70,8

Al µg/l 179 75,4

As* µg/l <0.5 0,94

Ba µg/l 25,8 15,1

Cd* µg/l <0.05 <0.05 gränsvärde AA-MKN: 0,09 (klass 3)

Co µg/l 0,123 0,0643

Cr* µg/l <0.5 <0.5

Cu* µg/l 6,24 1,99

Hg µg/l <0.02 <0.02

Mn µg/l 2,68 159

Ni* µg/l 0,564 <0.5 gränsvärde AA-MKN: 4

Pb* µg/l 0,31 0,22 gränsvärde AA-MKN: 1,2

Zn* µg/l 3,86 <2

Mo µg/l 20,4 5,66

V µg/l 3,56 0,952

naftalen** µg/l <0.030 <0.030 gränsvärde AA-MKN: 2,4  

acenaftylen µg/l <0.010 <0.010

acenaften µg/l <0.010 <0.010

fluoren µg/l <0.010 <0.010

fenantren µg/l <0.020 <0.020

antracen µg/l <0.010 <0.010

fluoranten µg/l <0.010 <0.010

pyren µg/l <0.010 <0.010

bens(a)antracen µg/l <0.010 <0.010

krysen µg/l <0.010 <0.010

bens(b)fluoranten µg/l <0.010 <0.010

bens(k)fluoranten µg/l <0.010 <0.010

bens(a)pyren µg/l <0.010 <0.010

dibens(ah)antracen µg/l <0.010 <0.010

benso(ghi)perylen µg/l <0.010 <0.010

indeno(123cd)pyren µg/l <0.010 <0.010

PAH, summa 16 µg/l <0.095 <0.095

summa cancerogena PAH µg/l <0.035 <0.035

summa övriga PAH µg/l <0.060 <0.060

PAH, summa L µg/l <0.030 <0.030

PAH, summa M µg/l <0.030 <0.030

PAH, summa H µg/l <0.040 <0.040

*Tillståndsklass enligt Naturvårdsverket, 

rapport 4913: Klass 1 anger ett bra eller 

önskat tillstånd och klass 5 anger ett dåligt 

eller oönskat tillstånd.

**EQS-värden för prioriterade ämnen

och föreslagna gränsvärden för särskilt

förorenande ämnen. AA-MKN=medelvärde 

på årsnivå
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Landskrona 2017-06-30

SÅP konstgräsplaner, Segeåprojektet Etapp 5

Kommentar till resultaten från vattenundersökningarna 

den 19 junil 2017

Vädret som föregick provtagningen var ostadigt,med regnskurar. Under provtagningsdagen 

var det varmt och soligt, 25 grader med en svag vind. 

Vattentemperaturen var 15,5 grader i utloppsröret från dräningsröret fron fotbollsplanen och 

22,3 grader i dagvattendammen.

Vattenföringen var trots regnet låg.  

Att notera från provtagningsomgången:

Analyserna av de två vattenproverna från Bara visar inte på några avikande eller höga 

värden. Metallhalterhalterna var låga till måttliga och av analyserade ämnen i PAH var alla 

under detektionsgränsern.

Sammanfattningsvis visar inte vattenanlyserna från den 19 junis, på någon negativ påverkan 

på recipienten, av lösta metaller eller PAHer från konstgräsplanen i Bara.

Birgitta Bengtsson
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Metaller och PAH från laktest - 7 dagar 

 

För förklaring av färgmarkering, se bilaga 3. 

 

 
  

From: ALS Scandinavia AB, Rinkebyvägen 19c, 182 36 Danderyd.  Tfn: 08/52 77 52 00.  Fax: 08/768 3423.  Email:  info.ta@alsglobal.com

To: Ekologgruppen  Ref: Birgitta Bengtsson  [birgitta.bengtsson@ekologgruppen.com]

Program:   VATTEN

Ordernumber: T1710429  ( Segeåprojektet etapp 5; LOVA-konstgräsplaner )

Report created: 2017-05-02 by erika.jansson

ELEMENT SAMPLE Aggarp 7d Staftanstorp 7d kommentar

Ca mg/l 110 141

Fe mg/l 0,202 0,296

K mg/l 3,16 4,49

Mg mg/l 12,1 16

Na mg/l 28,6 48,1

Al µg/l 15,8 32,6

As* µg/l 0,69 0,78

Ba µg/l 112 105

Cd* µg/l <0.05 <0.05 gränsvärde AA-MKN: 0,09 (klass 3)

Co µg/l 7,03 9,28

Cr* µg/l <0.5 <0.5

Cu* µg/l 12,20 8,95

Hg µg/l <0.02 <0.02

Mn µg/l 19,4 122

Mo µg/l 1,88 1,55

Ni* µg/l 1,46 1,65 gränsvärde AA-MKN: 4

Pb* µg/l 2,95 5,47 gränsvärde AA-MKN: 1,2

V µg/l 0,437 0,399

Zn* µg/l 1110 1170

naftalen** µg/l <0.090 <0.030 gränsvärde AA-MKN: 2,4  

acenaftylen µg/l <0.030 <0.010

acenaften µg/l <0.030 <0.010

fluoren µg/l <0.030 <0.010

fenantren µg/l <0.060 0,073

antracen µg/l <0.030 <0.010

fluoranten µg/l <0.070 0,221 gränsvärde AA-MKN: ,0063

pyren µg/l <0.150 0,571

bens(a)antracen µg/l <0.030 0,026

krysen µg/l <0.030 0,037

bens(b)fluoranten µg/l <0.020 0,031

bens(k)fluoranten µg/l <0.020 0,014

bens(a)pyren** µg/l <0.020 0,03 gränsvärde AA-MKN: 0,05

dibenso(ah)antracen µg/l <0.020 <0.010

benso(ghi)perylen µg/l <0.020 0,104 gränsvärde max-konc-MKN: 0,082

indeno(123cd)pyren µg/l <0.020 0,027

PAH, summa 16 µg/l <0.34 1,1

PAH, summa cancerogena µg/l <0.080 0,17

PAH, summa övriga µg/l <0.26 0,97

PAH, summa L µg/l <0.090 <0.030

PAH, summa M µg/l <0.17 0,87

PAH, summa H µg/l <0.090 0,27

*Tillståndsklass enligt Naturvårdsverket, 

rapport 4913: Klass 1 anger ett bra eller 

önskat tillstånd och klass 5 anger ett dåligt 

eller oönskat tillstånd.

**EQS-värden för prioriterade ämnen

och föreslagna gränsvärden för särskilt

förorenande ämnen. AA-MKN=medelvärde 

på årsnivå
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Metaller, PAH och fenoler från laktest - 24 dagar 

 

För förklaring av färgmarkering, se bilaga 3. 

 

 
  

From: ALS Scandinavia AB, Rinkebyvägen 19c, 182 36 Danderyd.  Tfn: 08/52 77 52 00.  Fax: 08/768 3423.  Email:  info.ta@alsglobal.com

To: Ekologgruppen  Ref: Birgitta Bengtsson  [birgitta.bengtsson@ekologgruppen.com]

Program:   VATTEN

Ordernumber: T1712734  ( Segeåprojektet etapp 5; LOVA-konstgräsplaner )

Report created: 2017-05-26 by Anna-karin.Revell

ELEMENT SAMPLE Aggarp 24d Staftanstorp 24d kommentar

Ca mg/l 116 144

Fe mg/l 4,05 3,41

K mg/l 3,56 4,91

Mg mg/l 12,8 16,6

Na mg/l 29,3 48,6

Al µg/l 226 543

As* µg/l 1,52 1,62

Ba µg/l 136 136

Cd* µg/l <0.05 0,074 gränsvärde AA-MKN: 0,09 (klass 3)

Co µg/l 13,4 18,1

Cr* µg/l 0,97 1,49

Cu* µg/l 25,20 33,00

Hg µg/l <0.02 <0.02

Mn µg/l 123 199

Mo µg/l 2,16 1,8

Ni* µg/l 2,14 3,29 gränsvärde AA-MKN: 4

Pb* µg/l 14,00 23,20 gränsvärde AA-MKN: 1,2

V µg/l 1,35 1,62

Zn* µg/l 1180 2730

naftalen** µg/l <0.030 <0.030 gränsvärde AA-MKN: 2,4  

acenaftylen µg/l <0.010 <0.010

acenaften µg/l 0,015 0,017

fluoren µg/l <0.010 <0.010

fenantren µg/l <0.020 <0.020

antracen µg/l <0.010 <0.010

fluoranten µg/l 0,021 0,038 gränsvärde AA-MKN: ,0063

pyren µg/l 0,035 0,07

bens(a)antracen µg/l 0,022 0,034

krysen µg/l 0,031 0,054

bens(b)fluoranten µg/l <0.010 0,031

bens(k)fluoranten µg/l <0.010 <0.010

bens(a)pyren µg/l <0.010 0,029 gränsvärde AA-MKN: 0,05

dibens(ah)antracen µg/l <0.010 <0.010

benso(ghi)perylen µg/l 0,05 0,154 gränsvärde max-konc-MKN: 0,082

indeno(123cd)pyren µg/l <0.010 0,027

PAH, summa 16 µg/l 0,17 0,45

summa cancerogena PAH µg/l 0,053 0,18

summa övriga PAH µg/l 0,12 0,28

PAH, summa L µg/l 0,015 0,017

PAH, summa M µg/l 0,056 0,11

PAH, summa H µg/l 0,1 0,33

4-nonylfenoler (tekn blandning) µg/l 0,934 1,07 gränsvärde AA-MKN: 0,3

4-tert-oktylfenol µg/l 1 0,803

*Tillståndsklass enligt Naturvårdsverket, 

rapport 4913: Klass 1 anger ett bra eller 

önskat tillstånd och klass 5 anger ett dåligt 

eller oönskat tillstånd.

**EQS-värden för prioriterade ämnen

och föreslagna gränsvärden för särskilt

förorenande ämnen. AA-MKN=medelvärde 

på årsnivå
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Landskrona 2017-06-02

SÅP konstgräsplaner, Segeåprojektet Etapp 5

Kommentar till resultaten från lakvattentesterna 

Metod

Vatten från: Staff2-ut (taget den 11/4-2017) blandades med granulat från Staffansvallen 

Vatten från: Agg3-ned (taget den 11/4-2017) blandades med granulat från Aggarpsvallen 

Proportion: 1:5 

Provflaskor: 1 l plastflaska (polyeten)

Inkubation: mörkt i 20 grader, omrörning/skakning av provbuken vid provberedning, samt en 

minut, två gånger/vecka

Inkubationstid: 7 respektive 28 dagar (ställdes den 12/4-2017)

Att notera analysresultaten:

Om man jämför lakvattentesten efter 7 dagar med bakgrundshalterna (Agg1-upp för 

Aggarpsvallen resp. Staff2-ut för Staffansvallen), hade det sett en förhöjning av följande 

metaller: Kobolt (Co), koppar (Cu), bly (Pb) och zink (Zn). Dessutom fanns det flera olika 

ämnen av PAH i lakvattnet från Staffansvallen, med en summahalt (PAH, summa 16) på 1,1 

mg/l.

Efter 24 dagar visades ytterligare förhöjning av dessa metaller, och gentemot 

bakgrundshalterna, en förhöjning av de flesta analyserade metaller. När det gäller PAH, 

registrerades flera olika ämnen även i lakvattnet från Aggarpsvallen efter 24 dagar, och 

halterna i vattnet från Staffansvallen var ungefär på samma nivå eller något lägre än efter 7 

dagar. Summahalterna (PAH, summa 16) låg på 0,17 mg/l i vattnet från Aggarpsvallen, resp. 

0,45 mg/l i vattnet från Staffansvallen.

I lakvattnet som stått 24 dagar analyserades även fenoler, vilket gav utslag både i vattnet från 

Aggarpsvallen och Staffansvallen.

Birgitta Bengtsson
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Bilaga 3. Klassning av vattenkvalitet  
 

 
 

 
 

 

 
 

  

Klassning av vattenkvalitet

Indelning av halter och värden baseras på:

Bedömningsgrunder för miljökvalitet - Sjöar och Vattendrag 

Naturvårdsverket 1999 (Rapport 4913)

Fältanalyser

klass: 3 4 5 Kommentar

pH, surhet måttligt surt mycket surt

pH-värde 6,2-6,5 5,6-6,19 <5,6

grumlighet måttligt betydligt starkt

FNU/FTU 1,0-2,5 2,6-7,0 >7,0

syrehalt, tillstånd svagt syrefattigt syrefritt i sjöar bedöms bottenvatten

mg O2/l 3-5 1-2,9 <1

Metaller i vatten

Gränsvärden:

Förslag till gränsvärden för särskilda förorenande ämnen NV rapport 5799, 2008

Bilaga 1. EQS-värden för prioriterade ämnen och föreslagna gränsvärden för 

särskilt förorenande ämnen (uppdaterad senast 2012)
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Bilaga 4. Produktblad granulat 

Aggarpsvallen (Svedala) och Bara 
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Staffansvallen 
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Bilaga 5. Examensabete Felicia 
Svantesson 
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