
A
rb

et
s-

 o
ch

 m
ilj

ö
m

ed
ic

in
 S

yd
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kan konstgräs och fallskyddsgummi medföra en 
hälsoskadlig kemikalieexponering? 

Rapport nr 2/2019 

Estelle Larsson 
Miljöhygieniker, Fil.Dr. 

Anna Olsson 
Miljöhygieniker 

 
Arbets- och miljömedicin Syd 

2019-01-16 



 2 

Förkortningar 
 

BTX  Bensen, toluen, xylen 
 
ECHA Europeiska kemikaliemyndigheten (European Chemicals Agency) 
 
EPDM   Etylen propylen diene monomer 
 
PAH  Polycyclic aromatic hydrocarbon (polyaromatiska kolväten) 
 
PM2,5   Particulate matter (partiklar), mindre än 2,5 µm 
 
PM10   Particulate matter (partiklar), mindre än 10 µm 
 
R-EPDM   Återvunnet gummi från t.ex. kablar och bilmattor  
 
RIVM   Nederländska motsvarigheten till Naturvårdsverket (National Institute 

for Public Health and the Environment)  
 
SAS  Synthetic amorphous silica 
 
SBR   Styren butadien rubber 
 
SVOC   Semivolatile organic compounds (halvflyktiga organiska ämnen) 
 
TPE   Termoplastisk elastomer 
 
TVOC Total organic volatile compounds 
 
VOC  Volatile organic compounds (flyktiga organiska ämnen) 
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Inledning 

Användning av konstgräs på framförallt fotbollsplaner, men även lekplatser och 
andra offentliga ytor blir allt vanligare. På lekplatser sker även en ökad användning 
av fallskyddsgummi som underlag istället för grus. Det finns dock en osäkerhet hos 
såväl allmänheten som hos olika samhällsaktörer kring huruvida användningen av 
dessa material kan medföra en exponering för hälsoskadliga ämnen. Syftet med 
denna rapport är därför att, baserat på tillgänglig forskning, presentera en 
sammanställning av det aktuella kunskapsläget rörande kemikalieexponering från 
konstgräs och fallskyddsgummi. 
 

Konstgräs 
Egenskaper och användning 
Statistik från Svenska Fotbollsförbundet visar att i juni 2018 fanns totalt 761 
stycken 11-mannaplaner med konstgräs i Sverige, varav 81 stycken med värme [1]. 
Vidare fanns 282 stycken 5-7-9-mannaplaner med konstgräs samt 85 hallar, varav 
12 fullstora. Konstgräsplaner har en avsevärt längre livslängd än naturgräs, kan 
nyttjas intensivare och även brukas året runt(2 000 speltimmar per år jämfört med 
150) [2, 3]. Konstgräset har också högre slitstyrka än naturgräs. Konstgräs 
marknadsförs i många sammanhang även som ett miljövänligt material då det inte 
kräver klippning, bevattning eller användning av gödningsmedel och 
bekämpningsmedel samt det faktum att konstgräsplaner i de flesta fall delvis utgörs 
av återanvänt material och därmed bidrar till hushållning med resurser [2, 4].   
 
Första generationens konstgräsplaner introducerades under 1960-talet och bestod 
av korta plastfibrer [4]. Under 1980-talet kom andra generationens planer där sand 
användes som fyllnadsmaterial mellan gräsfibrerna. Idag utgörs de flesta 
konstgräsplanerna av tredje generationens konstgräs som introducerades under sent 
1990-tal. De flesta planerna anläggs med en s.k. sviktpad, en dämpande 
gummimatta. Därefter följer en plastmatta på vilken artificiella grässtrån av 
polyeten, nylon eller en blandning av dessa är fästa. Utrymmet mellan stråna fylls 
sedan med sand följt av ett granulerat fyllnadsmaterial. Användandet av en sviktpad 
reducerar behovet av fyllnadsmaterial med ca 50 % [5]. Det finns även fjärde 
generationens konstgräs vilket inte kräver något fyllnadsmaterial. Sådana planer har 
under 2018 anlagts i Värmdö kommun [6]. Dock är detta underlag i dagsläget 
enbart godkänt för spel upp till division tre.  
 
Fyllnadsmaterialet syftar förutom att ge stadga åt grässtråna även till att erbjuda 
dämpning och svikt liknande den hos en naturlig gräsmatta [7]. Det finns i 
dagsläget fem huvudtyper av fyllnadsmaterial: 

 SBR (styren butadien rubber) - återvunnet gummi från bil- och maskindäck  

 EPDM (etylen propylen diene monomer) - nytillverkat, vulkaniserat 
industrigummi 
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 R-EPDM - återvunnet gummi från t.ex. kablar och bilmattor 

 TPE - termoplastisk elastomer, nytillverkad termoplast 

 Organiskt fyllnadsmaterial – kan utgöras av t.ex. kork, kokos eller bark 
 
Uppgifter om åtgången av granulat vid nyanläggning av en konstgräs plan sträcker 
sig från 51 till 140 ton [5]. IVL Svenska miljöinstitutet har i en rapport från 2016 
uppskattat att ca 3-5 ton granulat per plan fylls på årligen på svenska planer [8]. 
Dessa uppgifter har dock ifrågasatts och IVL konstaterar i en uppdaterad version 
av rapporten från 2017 att ett realistiskt snitt är 2-3 ton granulat per år [5]. Man 
konstaterar dock även att det finns en stor variation i landet beroende på bl.a. typ 
av plan, snöförhållanden, användning och underhåll.  
 
SBR, d.v.s. återvunnet gummi från bildäck, är det vanligaste fyllnadsmaterialet då 
detta har lägst pris och även innebär en återanvändningsmöjlighet för kasserade 
däck som annars är ett svårhanterat avfall [2]. Enligt uppgift från Svenska 
Fotbollsförbundet används i dagsläget SBR-gummi som fyllnadsmaterial på ca 60 
% av de existerande konstgräsplanerna i Sverige [9].  
 

Sammansättning 
SBR-gummi d.v.s. återvunnet gummi från bildäck är också det material som väcker 
störst oro med avseende på potentiella effekter på miljö och hälsa. En generell 
sammanställning av innehållet i bildäck har gjorts av Einarson [10]. Enligt denna 
består bildäck till ca 40 % av en blandning av naturgummi (latex) samt syntetiskt 
gummi. Gummit har undergått vulkanisering, en process där det upphettas 
tillsammans med svavel i närvaro av olika acceleratorer för att skapa tvärbindningar 
mellan gummipolymererna. Detta för att göra gummit mer elastiskt och hållfast. 
För att öka gummits slitstyrka innehåller däckmaterialet även kimrök (carbon 
black). Kimrök består av finfördelat kolpulver och ger däcken dess svarta färg. 
Kimrök har sitt ursprung i ofullständig förbränning av organiskt material och kan 
innehålla polyaromatiska kolväten (PAH), substanser som är känt 
cancerframkallande. Hos däck tillsätts även extenderoljor, också kallade 
högaromatiska oljor (HA-oljor), till gummit för att fungera som mjukgörare och 
fyllnadsmaterial. HA-oljorna har historiskt innehållit höga halter av PAH, mellan 
10-30 % [11]. Sedan 1 januari 2010 får enligt en EU-förordning oljor inte släppas ut 
på marknaden eller användas för framställning av däck om de innehåller mer än 1 
mg/kg (0,0001 viktprocent) bens[a]pyren, den av PAH:erna som anses vara mest 
cancerframkallande, eller mer än 10 mg/kg (0,001 viktprocent) av summan av åtta 
olika PAH:er [12]. Samma regler gäller för däck och slitbanor för regummering. 
Enligt ECHA har en minskning av PAH-innehållet i däck som återvinns skett 
sedan lagändringen infördes [13]. Däck kan även innehålla upp till 10 % av metaller 
som koppar, zink och tenn i form av ståltrådar och annan struktur [10]. Då 
zinkoxid används som aktivator i vulkaniseringsprocessen innehåller däck generellt 
också runt ca 3 % zinkoxid. Däck kan dessutom innehålla små mängder av bly, 
krom och andra metaller i t.ex. dubbar och andra metalldelar. Alla separata 
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metalldelar ska dock avlägsnas i beredningen och inte finnas med i det färdiga SBR-
granulatet. Däck kan också innehålla benzotiazoler, vilka används som acceleratorer 
för vulkaniseringsprocessen [14]. Även ftalater har påvisats i SBR-gummi [13]. 
Ftalater är en grupp av ämnen baserade på ftalsyra vilka används som mjukgörare i 
plast, framförallt PVC, och vissa ftalater har i djurförsök visat sig kunna påverka 
hormonsystem och fortplantningsförmåga [15].  
 
De farhågor som finns rörande hälsorisker relaterade till konstgräsplaner är 
framförallt kopplade till exponering för organiska ämnen och metaller. Det finns 
även oro rörande allergi då latex från naturgummi kan innehålla proteiner som är 
allergiframkallande. 
 
Själva mattan och gräsfibrerna består av samma material som många 
konsumentprodukter (nylon och/eller polyeten) och bedöms generellt sett inte 
utgöra någon hälsorisk [4]. Dock färgades gräsfibrerna tidigare med ett 
bly/krombaserat pigment och höga blyhalter har påvisats i vissa nylon- eller 
kombinerade nylon/polyetenfibrer medan rena polyetenfibrer innehåller låga eller 
ej detekterbara halter av bly. Fibrerna utgör en mycket liten andel av den totala 
planen jämfört med fyllnadsmaterialet och läckaget av metaller från fibrerna anses 
också vara mycket litet. Därför behöver en riskbedömning göras på individuell 
basis baserat på de aktuella fibrernas sammansättning.  
 

Innehåll och emissioner 
Några studier har undersökt förekomsten av olika substanser i granulat från 
konstgräsplaner samt i vilken omfattning dessa avges till omgivningen. I tabell 1 
nedan redovisas uppmätta halter av olika ämnen i granulat provtagna från SBR- 
och TPE-planer samt jord från en naturgräsplan för jämförelse.  
 
Tabell 1. Litterturvärden över uppmätta halter av olika föroreningar i gummigranulat från 
Italien. I de fall flera planer provtagits redovisas ett medelvärde.  
 

 Menichini et al. (2011) [16] Ruffino et al. (2013) [2]  

Koncentration 
 

SBR 
(4 planer) 

TPE 
(2 planer) 

SBR 
(4 planer) 

TPE 
(1 plan) 

Jord 
(1 plan) 

Cr (mg/kg) 1,6 53 <0,7 <0,7 471 
Co (mg/kg) 216 14 112 57 7,2 
Pb (mg/kg) 41 45 116 34 99 
Zn (mg/kg) 13 514 3 466 1,3 0,6 0,005 
PAH* (mg/kg) 18 1,8 48 18 3,45 
Bensen (mg/kg)   1,9 0,9 0,4 
Toluen (mg/kg)   1 515 142 37 
Xylen (mg/kg)   3 139 248 46 

*Summa av 8 olika PAH:er.  

 

Det finns stora skillnader i resultaten mellan studierna. Generellt går det dock att 
konstatera att SBR-gummit verkar innehålla högre halter av zink, kobolt, BTX 
(bensen, toluen och xylen) och PAH:er än TPE. För krom är dock resultaten 
otydliga. Det är även anmärkningsvärt att höga halter av bly och krom uppmätts i 
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jorden från naturgräsplanen. I båda fallen ligger värdena över det svenska 
Naturvårdsverkets riktvärden för förorenad mark med avseende på känslig 
markanvändning (50 respektive 80 mg/kg TS). Även för många av de andra 
ämnena detekterade i gummigranulaten överskrids Naturvårdsverkets riktvärden 
för känslig markanvändning. Det bör också understrykas att det finns stora 
skillnader mellan de olika planerna. I Ruffinos undersökning har t.ex. tre av SBR-
proverna en blyhalt inom intervallet 20-35 mg/kg medan halten i det fjärde provet 
ligger på 308 mg/kg vilket därmed bidrar till att höja medelvärdet [2].  
 
Ruffino et al. genomförde även laktester där man undersökte hur mycket av de 
ämnen som finns i materialet som löstes ut av artificiellt regnvatten [2]. Resultaten 
visar att läckaget från alla materialen till vatten för de olika ämnena var mycket litet. 
För alla de undersökta PAH:erna var det mindre än 0,03 % av det som fanns i 
materialet som löstes ut i vattnet vilket gav koncentrationer under 0,1 µg/l i vattnet. 
För BTX var det mindre än 3 % som läckte vilket gav koncentrationer i vattnet på 
under 0,5 µg/l. För alla metallerna som redovisas ovan var läckaget också mindre 
än 1 % från alla materialen. För krom och bly låg koncentrationen i samtliga fall 
under detektionsgränsen. För kobolt uppmättes något högre koncentration (11 
µg/l) i eluaten från SBR-granulatet än TPE (4,8 µg/l) och jord (3,3 µg/l). 
Zinkhalten i eluatet från jorden låg under detektionsgränsen medan den för TPE 
var 452 µg/l och för SBR i medel 1 731 µg/l. Enligt Cheng et al. kan 
partikelstorleken påverka utlakningen eftersom utlakningshastigheten ökar med 
minskad partikelstorlek [4]. Generellt sett uppmättes högre koncentrationer för de 
nyare planerna än de äldre, vilket tyder på att utlakningen är störst i inledningen av 
planens livstid [2]. Detta är logiskt då de ämnen som är lättlösliga löses ut först. 
Generellt sett var utlakningen störst från jorden vilket kan relateras till att ämnena 
här tillförts externt t.ex. via luftnedfall medan de i gummigranulaten i många fall är 
kemiskt bundna till materialet.  
 
Enligt ECHA:s utvärdering av eventuella hälsoeffekter av återvunnet 
gummigranulat på konstgräsplaner har flertalet studier förutom ovannämnda 
ämnen även detekterat ftalater, formaldehyd samt bensen i SBR-granulat från 
tillverkaren och från befintliga konstgräsplaner [13]. 
 
Exponering och hälsoeffekter 
För att en hälsoeffekt ska uppstå måste en exponering ske, vilket innebär att vi 
måste få i oss det hälsoskadliga ämnet. Ämnet som vi får i oss måste dessutom vara 
biotillgängligt, d.v.s. kunna tas upp i vår kropp via t.ex. andningsorganen eller mag- 
och tarmkanalen. Studier som refereras till i aktuell rapport har identifierat följande 
exponeringsvägar för de som vistas på eller omkring konstgräsplaner [4, 7, 13, 17, 
18]. 
 

 Oralt intag av gummipartiklar och/eller regnvatten som lakat ut skadliga 
ämnen från gummigranualten. 



 8 

 Respiratoriskt intag av flyktiga ämnen som frigjorts från gummigranulaten.  

 Dermalt intag vid hudkontakt med gummigranulaten.  
 
Intaget av respektive ämne beror framförallt på koncentrationen av ämnet i 
granulaten [4, 7, 13, 17]. För oral exponering beror intaget även på mängden 
granulat en individ får i sig, medan den respiratoriska exponeringen beror på 
andningsvolym. Just andningsvolymen kan hos en fotbollsspelare vara större än till 
exempel hos en åskådare eftersom spelaren har en ökad andningsfrekvens p.g.a. 
fysisk ansträngning. Den dermala exponeringen beror på varaktigheten av 
hudkontakt med granulaten, denna är oftast begränsad och anses vara störst för 
målvakten.  
 

Oral exponering 
Oralt intag är huvudsakligen en relevant exponeringsväg för små barn, men 
förekommer också bland vuxna individer och då framförallt oavsiktligt [4, 7, 13]. 
Riskerna kopplade till direkt förtäring av granulat, såväl avsiktlig som oavsiktlig, har 
undersökts i flera studier och inga signifikanta akuta eller kroniska hälsoeffekter 
(inklusive cancer) kunde påvisas varken vid kort- eller långvarig exponering för 
något av de studerade kemiska ämnena. Det finns heller ingen indikation på att 
indirekt oral exponering, d.v.s. att man stoppar fingrarna i munnen efter att ha varit 
i kontakt med granulat, innebär en hälsoskadlig exponering för varken cancerogena 
eller icke-cancerogena ämnen, exempelvis PAH-föreningar respektive tungmetaller 
[4, 18].  
 
Sett till exponering för PAH från gummigranulat konkluderar både ECHA och 
RIVM (Nederländska motsvarigheten till Naturvårdsverket – National Institute for 
Public Health and the Environment) att den dominerande exponeringsvägen för en 
potentiell extra risk att drabbas av cancer är oralt intag, medan dermalt upptag och 
inandning bidrar till en betydligt lägre andel [7, 13]. Det finns dock stor osäkerhet i 
antagandet om oralt intag eftersom det är svårt att uppskatta hur stor mängd 
granulat spelarna får i sig under en match. Vid en jämförelse mellan de två 
riskbedömningarna kan man dock konstatera att även om man tillämpar ett 
konservativt intag, där RIVM antog det dubbla intaget av gummigranulat jämfört 
med ECHA, konstaterades ingen signifikant hälsorisk avseende exponering för 
PAH föreligga.  
 
Både Pavilonis et. al och RIVM har genomfört studier där man bestämt i vilken 
utsträckning olika ämnen frigörs från granulat och/eller gräsfibrer i magsaft och 
därmed hur tillgängliga ämnena blir för upptag i mag- och tarmkanalen [7, 19]. I 
studien av Pavilonis et al. behandlade man både nyinköpta och provtagna granulat 
och fibrer med artificiell magsyra, medan man i studien av RIVM endast studerade 
granulat från befintliga konstgräsplaner. I Pavilonis et al. var metallhalterna mycket 
låga, med undantag för bly och krom i en specifik fibertyp [19]. Man bedömer 
därför att det inte sker något direkt upptag via mag- och tarmkanalen. Till skillnad 
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från Pavilonis kom RIVM fram till att 9 % av PAH:erna och 20 % av ftalaterna 
frigörs i magsaften [7]. För metallerna finns ingen koncentration uppmätt i 
granulaten varför den maximala halten som frigörs i magsaften istället bestämts. 
Detta gjordes bland annat för bly som beräknades friges i en koncentration om 9 
µg bly per gram granulat. Trots att ämnena finns biotillgängliga är resultatet av den 
sammantagna hälsoriskbedömningen att det inte föreligger någon signifikant 
hälsorisk till följd av exponering för något av de undersökta ämnena.  
 
Flera studier har undersökt lakningen till regnvatten och i de flesta fallen var 
koncentrationen av metaller och organiska ämnen låg med undantag för zink som 
uppmätts i halter upp till 0,5 mg/l [4]. 
 

Dermal exponering 
Vad gäller dermal exponering utgör huden en god barriär och kontakttiden med 
materialet är också kort [4]. De riskbedömningar som gjorts visar på att den dos 
man exponeras för via hudkontakt är för låg för att ge upphov till några negativa 
hälsoeffekter inklusive sensibilisering eller allergi. Till exempel studerade RIVM 
frisättningen av bland annat PAH och metaller i artificiell svett vid 37 °C för att 
bedöma hudupptaget vid kontakt med gummigranulaten [7]. Resultatet visade på 
att de ingående föroreningarna i granulaten frigörs i en begränsad omfattning och 
att den dermala exponeringen därför är mycket låg.  
 
En farhåga som framkommit är att SBR-gummit vid hudkontakt kan förorsaka just 
allergi då det innehåller latex som kan ge upphov till s.k. snabballergi (typ I-allergi) 
om det härstammar från utvinning av naturgummi. Typ I-allergi är histaminutlöst 
och kräver liksom alla allergier sensibilisering, d.v.s. att man utsätts för materialet 
för att utveckla en allergi [20]. Den allergiska reaktionen vilken förorsakas av 
proteiner i latexen uppkommer i nära anslutning till exponeringen i form av 
nässelutslag, men kan även i svårare fall leda till andningsbesvär och anafylaktisk 
chock. Kontaktallergi (typ IV-allergi) vilken har en mer fördröjd verkan och ger 
upphov till eksem förorsakas inte av proteiner. Dock kan vulkmedlen i såväl 
naturgummi som syntetiskt gummi förorsaka kontaktallergi vilket man sett bl.a. vid 
användande av gummihandskar. Vid Yrkes- och miljödermatologiska kliniken 
(YMDA) vid Skånes universitetssjukhus har man inte stött på några fall av vare sig 
misstänkt typ I-allergi från latex eller typ IV-allergi från vulkmedel relaterat till 
exponering från konstgräs. 
 

Respiratorisk exponering 
Flera studier har undersökt luftkvaliteten i anslutning till konstgräsplaner [4, 13]. I 
de flesta fall låg halterna av PAH, VOC (flyktiga organiska ämnen), SVOC 
(halvflyktiga organiska ämnen), metaller och partiklar i nivå med bakgrundshalterna 
i omgivningen och under gällande riktvärden. Utomhus sker en kraftig utspädning 
och borttransport. I inomhusmiljön är det lite annorlunda. Studier har påvisat något 
förhöjda halter av VOC och PAH i idrottshallar med konstgräs medan 
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partikelhalterna var desamma som i andra inomhusmiljöer i stadsmiljö. Alla studier 
pekar på att koncentrationerna av PAH och VOC som har detekteras över 
konstgräsplaner utomhus inte är i sådana halter att de ger negativa hälsoeffekter 
och även inomhus låg de uppmätta koncentrationerna under hälsoskadliga nivåer 
vid tillräcklig ventilation. Även om det inte föreligger någon direkt hälsorisk via 
inhalation av VOC och PAH från gummigranulat har irritation av luftvägar, ögon 
och hud påvisats till följd av VOC-exponering i inomhushallar [13].  
 
Företaget FieldTurf Tarkett har i en branschrapport tagit hjälp av det Nationella 
institutet för hälsoriskbedömningar i Frankrike (INERIS) för att göra en 
riskbedömning avseende humanhälsa [21]. Riskbedömningen baserades på 
mätningar av TVOC (total-VOC) i samband med anläggandet av nya 
konstgräsplaner i inomhushallar. Resultatet av mätningarna visade att halten TVOC 
som avges från återvunnet gummimaterial är som störst direkt efter att en plan 
anlagts för att sedan klinga av relativt snabbt, den största minskningen sker mellan 
dag ett och dag tre, då mer än en halvering av koncentrationen sker. Därefter sker 
en långsammare minskning. I studien mätte man halterna till och med dag 28, vid 
denna tidpunkt hade ursprungshalterna minskat med mer än åtta gånger den 
ursprungliga koncentrationen (från ca 1600 µg TVOC/m3 till ca 180 µg TVOC/m3) 
för emission från återvunna gummigranulat. Man mätte även halterna av TVOC 
från granulat av EPDM och TPE samt en referens utan fyllnadsmaterial. I 
jämförelse mot det återvunna gummigranulatet var halterna av TVOC högre för 
EPDM, medan TVOC-halterna från TPE var lägre. I hälsoriskbedömningen antog 
man ett worst case-scenario, vilket bland annat innebar att risken beräknades för en 
liten idrottshall (1 380 m3) med dålig ventilation (0,5 volymenheter/timme). 
Beräkningen gjordes dessutom utifrån TVOC-halterna som uppmätts direkt efter 
anläggandet, vilket innebär, utifrån avklingningshastigheten, att den verkliga 
exponeringen är betydligt lägre. Resultatet visade att det inte föreligger någon 
hälsorisk från något av ämnena, varken för spelare, åskådare, barn eller vuxna. 
Undantaget är dock om man är anläggare, har varit det i mer än fem år och arbetar i 
små inomhushallar med dålig ventilation. För att minska exponeringen i ett sådant 
fall rekommenderades att ventilationen har en minimiomsättning på 2 
volymenheter/timme när konstgräset anläggs.  
 
I en studie i Turin togs luftprover vid sex konstgräsplaner samt två meterologiska 
kontrollstationer i stadskärnan [17]. Proverna analyserades med avseende på 
partiklar (PM10 respektive PM2,5), PAH och BTX. Man extraherade även organiska 
ämnen från de insamlade partiklarna och undersökte deras mutagenicitet, d.v.s. 
förmåga att framkalla skadliga förändringar hos arvsmassan, med hjälp av Ames 
test. Det fanns inga signifikanta skillnader i koncentrationen av PM10 mellan 
fotbollsplanerna och stadskärnan oavsett luftens temperatur och om det pågick 
aktivitet på planerna eller inte. För PM2,5 uppmättes en signifikant högre 
koncentration i stadskärnan jämfört med fotbollsplanerna under den kalla delen av 
året. Koncentrationen av BTX var signifikant högre i stadskärnan än vid planerna 
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vid både varmt och kallt väder. PAH-koncentrationen var jämförbar med värden i 
stadsluft och PAH-bidraget från granulaten bedömdes försumbart. Mutageniciteten 
för PM10-extrakten från planerna var högre än från stadskärnan medan det för 
PM2,5-extrakten var lägre. I medeltal var mutageniciteten dock generellt låg och 
skiljde sig inte från uppmätta värden i andra stadsmiljöer. Författarna drar därför 
slutsatsen att konstgräsplaner inte utgör en större hälsorisk än resten av staden, 
men anser att fler studier behövs för att bestämma den faktiska exponeringen för 
spelarna. Detta har Menichini et al försökt göra genom att bl.a. använda sig av 
personburna provtagare på två konstgräsplaner i Italien [16]. I det ena faller skilde 
sig inte PAH-koncentrationen från bakgrundsvärdena och var lägre än i 
stadskärnan. I det andra fallet sågs något förhöjda PAH-värden, men i båda fallen 
bedömdes inte exponeringen vara på en sådan nivå att det föreligger en oacceptabel 
risk för spelarna, beräknat utifrån ett worst case scenario.  
 
Ett annat sätt att bedöma lufthalten av VOC och PAH som spelare kan utsättas för 
är att experimentellt mäta halterna som avges från granulaten vid upphettning. 
Detta har RIVM gjort [7]. I sin studie simulerade man evaporationen vid en varm 
sommardag genom att mäta halten av ämnena vid 60°C. Man bedömde att detta 
var en konservativ temperatur eftersom de ämnen som inte avges vid denna 
temperatur inte heller avges vid lägre temperaturer. Ett fåtal ämnen detekterades. 
Utifrån resultaten av mätningen beräknade man även koncentrationen i luft vid en 
meters höjd. Sammantaget konkluderade man att halterna som avges till luften är 
minimala och att det därför inte föreligger någon hälsorisk för spelare eller 
åskådare. Dock kan en obehaglig lukt uppkomma till följd av evaporation av VOC 
och PAH vid varma och vindstilla sommardagar.  
 

Total exponering 
Flertalet riskbedömningar har undersökt den sammantagna exponeringen (oral, 
dermal och respiratorisk) och hälsorisken av att vistas vid konstgräsplaner [7, 13, 
18]. Även US EPA (Amerikanska Naturvårdsverket) arbetar med en 
riskbedömning, denna är dock inte tillgänglig i skrivande stund utan beräknas att 
publiceras under hösten 2018 [22]. Bedömningarna är antingen baserade på 
litteraturdata eller inhämtat och analyserat material. I flera av studierna undersökte 
man både granulat från befintliga konstgräsplaner och nyproducerade återvunna 
gummigranulat. Två av studierna (ECHA & RIVM) använde data från europeiska 
konstgräsplaner [7, 13] medan en studie använde data från amerikanska planer [18]. 
Framförallt utvärderades särskilt farliga ämnen och ämnen som frekvent detekteras 
i gummigranulaten. Bland ämnena återfinns PAH-föreningar, ftalater, tungmetaller, 
fenoler, bisfenol A och bensotiazoler. Riskbedömningarna undersökte främst 
risken för spelare i olika åldersgrupper, från barn till vuxna, men inkluderade även 
anläggare av planerna samt åskådare.  
 
För en livslång exponering för PAH-föreningarna beräknade ECHA och RIVM 
den extra risken att drabbas av cancer till mindre eller i nivå med ett extra fall per 
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en miljon individer [7, 13] vilket generellt anses vara en acceptabel nivå. RIVM 
konstaterar också att intaget av PAH från gummigranulat är betydligt mindre (100-
1000 ggr lägre) än det intag man har av PAH från mat. Peterson et al. som 
beräknade den extra risken att drabbas av cancer för samtliga cancerogena ämnen 
fick liknande resultat som ECHA och RIVM [18]. Samtliga konstaterar därmed att 
någon betydande ökad risk att drabbas av cancer inte föreligger. För övriga ämnen 
beräknade ECHA risken för hälsopåverkan genom att anta ett 
riskkarakteriseringsförhållande där risk föreligger om förhållandet överstiger 1 [13]. 
Liknande ECHA:s metod antog Peterson et al. ett Hazard Index för icke-
cancerogena ämnen, som även det anger risk om indexet överstiger 1 [18]. I båda 
fallen var förhållandet respektive indexet under 1, vilket innebär att risken för 
hälsopåverkan är mycket låg. Även RIVM bedömde risken för hälsopåverkan från 
de övriga ämnena som mycket låg, då exponeringen var lägre eller betydligt lägre än 
respektive ämnes gränsvärde [7].  
 
Förutom att beräkna hälsorisken för exponering från konstgräsplaner gjorde 
Peterson et al. även en jämförelse med naturliga jordar, för vilka risken bedömdes 
likvärdig den från konstgräsexponering [18]. Dock var risken för cancerogena 
ämnen något högre än för konstgräs, medan risken för icke-cancerogena ämnen var 
något lägre. Den något högre risken förklarades bland annat med att mer av de 
cancerogena ämnena är biotillgängliga i naturliga jordar jämfört med 
gummigranulat även om halterna i respektive matris är på samma nivå.  
 
Sammanfattningsvis kommer samtliga riskbedömningarna fram till samma slutsats, 
att risken för hälsopåverkan till följd av exponering för återvunna gummigranulat 
på konstgräsplaner är mycket låg eller försumbar. Ingen av riskbedömningarna 
finner därför anledning att rekommendera människor att avstå från att spela fotboll 
på konstgräs där återvunnet gummigranulat finns. ECHA nämner dock en rad 
rekommendationer som man bör vidta vid spel, till följd av att det inom deras 
riskbedömning finns en del osäkerheter [13]. Bland annat rekommenderas att man 
bör överväga ändringar av lagstiftningen kring gummigranulat för att se till att 
halterna av PAH och andra skadliga ämnen hålls låga och att grundläggande 
hygieniska rutiner, till exempel handtvätt och rengöring av sår, ska efterföljas efter 
spel på konstgräs. 
 

Biologisk monitorering 
Mätningar av ämnens förekomst i miljön kan vara ett något trubbigt verktyg då de 
ger en dålig bild av hur mycket av det aktuella ämnet som faktiskt hamnar i 
människokroppen. En användbar metod för att undersöka den faktiska 
exponeringen är biologisk monitorering (BM) där ett ämne eller dess 
nedbrytningsprodukt (metabolit) mäts i blod eller urin. Två olika BM-studier har 
genomförts rörande exponering för PAH från konstgräs. I båda fallen har 1-
hydroxypyren, som är en nedbrytningsprodukt av pyren och en vedertagen markör 
för PAH-exponering, mätts i urin. Den första studien genomfördes i 
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Nederländerna 2010 och studerade sju icke-rökande män i åldern 20-31 år [23].  All 
urin från testpersonerna samlades in och analyserades med avseende på 1-
hydroxypyren under tre dygn; ett före, ett under och ett efter spel på en 
konstgräsplan. Själva träningen skedde under en 90-minutersperiod och inkluderade 
30 minuters uppvärmning på marken för att säkerställa att spelarna kom i 
närkontakt med fyllnadsmaterialet. Detta kunde också bekräftas genom att alla 
spelarna efter avslutad träning uppvisade svarta märken efter gummigranulatet på 
händer, knän och armbågar. Den andra studien genomfördes vid AMM Syd i Lund 
2012 och här mättes 1-hydroxypyren i urin från 20 pojkar i ett juniorfotbollslag (13 
år) före samt efter spel på konstgräs [24]. I ingen av studierna kunde en signifikant 
ökning av halten 1-hydroxypyren i urin påvisas efter spel på konstgräs. I AMM:s 
studie undersöktes även fem metaboliter av ftalater och inte heller för någon av 
dessa kunde någon signifikant ökning påvisas. Studierna tyder därför på att spel på 
konstgräs inte leder till ökade halter i kroppen av vare sig PAH eller ftalater.  
 

Cancerdebatten 
En av de främsta anledningarna till oro för hälsopåverkan från spel på 
konstgräsplaner med återvunna gummigranulat är risken att drabbas av cancer. 
Denna oro har delvis kommit från att man i USA uppmärksammade att en stor 
andel av målvakterna i tonårsåldern i ett visst område fick leukemi. Studier har 
därför gjorts för att utreda om en högre andel av syntetiska konstgräsplaner leder 
till ökade fall av leukemi. I en studie av Bleyer och Keegan gjordes ett antal 
statistiska test/korrelationer (20 stycken) för att se om det finns ett samband mellan 
konstgräsplaner och leukemi [25]. Resultatet visade att man inte fann någon 
korrelation. Man kunde dock se att antalet konstgräsplaner och antalet fall av 
leukemi var högre i områden med bättre socioekonomisk ställning än övriga 
regioner. Detta var dock inte oväntat eftersom man i dessa områden har råd att 
anlägga fler konstgräsplaner samtidigt som antalet fall av leukemi är positivt 
korrelerat med socioekonomisk ställning. Slutsatsen av studien var att fler studier 
behöver genomföras, men att man utifrån dagens underlag inte finner något 
samband mellan antalet fall av leukemi och antalet konstgräsplaner. Man poängterar 
även att fram till dess att fler studier är genomförda förespråka konstgräsplaner 
eftersom dessa ger tillgång till träning större delen av året. Om man avskaffar 
konstgräsplanerna kan detta leda till minskad fysisk aktivitet vilket ökar risken för 
leukemi och välfärdssjukdomar. Liksom Bleyer och Keegan kom RIVM fram till att 
det inte finns några indikationer på att fotbollsspelande på konstgräsplaner skulle 
resultera i en ökad risk att drabbas av leukemi [7].  
 

Legala aspekter 
Ur ett legalt perspektiv ser regelverket olika ut beroende på materialets ursprung 
[3]. Nytillverkat material som EPDM och TPE klassas som kemiska produkter, 
således gäller kemikalielagstiftningen och säkerhetsdatablad skall finnas tillgängligt 
såvida inte produkten 1) i sig inte klassas som farlig eller 2) endast innehåller halter 
under 1 % av hälso- eller miljöfarliga ämnen. När det gäller återvunnet material 
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som SBR och P-EPDM genomförs klassningen av leverantören. Har materialet 
svenskt ursprung klassas det som avfall och tillstånd måste sökas för anläggningen 
där materialet skall användas. Köps materialet in från ett annat land kan det vara 
klassat som produkt och då gäller kemikalielagstiftningen.  
 
Inom EU klassificeras gummigranulaten olika [13]. Liksom i Sverige klassificerar 
Frankrike de återvunna granulaten av bildäck som avfall. I andra länder säljs 
granulaten som en produkt. Om granulaten klassificeras som en produkt är de 
enligt REACH (EU:s kemikalielagstiftning) en kemisk blandning. För sådana 
blandningar gäller mindre strikta gränsvärden än för konsumentprodukter och 
leksaker gjorda av gummi [7]. Enligt den utredning RIVM (2017) gjorde ligger 
halterna av PAH under gränsvärdet för kemiska blandningar men över gränsvärdet 
för konsumentprodukter och leksaker gjorda av gummi. ECHA nämner i sin 
rapport att om halterna av PAH ligger i nivå med gränsvärdet för blandningar är 
risken för hälsopåverkan inte liten [13]. ECHA rekommenderar därför att man i 
REACH ändrar reglerna för att säkerställa att de återvunna gummigranulaten 
innehåller en begränsad mängd av PAH och andra skadliga föroreningar. 
 
Kemikalieinspektionen gav 2006 ut en rapport rörande konstgräs [26]. I den 
refererar man till ett flertal studier från bl.a. Norge och Sverige som inte påvisat 
någon hälsorisk vid spel på konstgräsplaner vare sig inomhus eller utomhus. Man 
anser dock att det behövs ytterligare studier framförallt när det gäller oral och 
dermal exponering liksom allergiska reaktioner. Man konstaterar att återvunna 
bildäck innehåller särskilt farliga ämnen. Detta innebär inte i sig att det föreligger en 
direkt risk för människors hälsa eller miljön. Däremot säger riksdagens miljömål att 
särskilt farliga ämnen inte bör spridas i miljön. Därför rekommenderar 
Kemikalieinspektionen att gummi från återvunna bildäck inte används som 
fyllnadsmaterial vid nyanläggning eller påfyllnad av existerande konstgräsplaner. 
Däremot behöver man inte byta ut granulaten på de planer som redan finns. 
Länsstyrelsen Skåne rekommenderar att material från däck ej används i 
konstgräsplaner [3]. De rekommenderar att när påfyllning behöver göras för 
existerande planer skall kork, kokos eller polyetenplast användas istället.  
 

Slutsats 
Baserat på ovanstående studier är vår bedömning att inget i nuvarande forskning 
tyder på att det medför en hälsoskadlig kemikalieexponering för vare sig vuxna eller 
barn att spela eller vistas på eller omkring konstgräsplaner. Dock bör 
tillfredsställande ventilation säkerställas i inomhushallar. Denna rapport fokuserar 
enbart på människors hälsa och tar inte ställning till eventuell påverkan på miljön i 
övrigt.  
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Fallskyddsgummi 
Egenskaper och användning 
Ett annat användningsområde för gummimaterial är fallskyddsgummi som används 
på lekplatser istället för sand. Gummit är tänkt att ha en stötdämpande förmåga 
och därmed minska skaderisken vid fall, framförallt skallskador [27]. 
Fallskyddsgummi ökar även tillgängligheten för funktionshindrade genom att jämna 
ytor utan skarvar gör det lättare att t.ex. köra med rullstol. Den jämna ytan 
underlättar även underhållet då det är lättare att upptäcka och avlägsna oönskade 
föremål från lekplatsen. Genom att färga och gjuta materialet är det även möjligt att 
skapa mönster, terrängformationer och 3D-element vilka kan användas i barnens 
lek (fig. 1). Gummibeläggningen är också mer beständig och kräver mindre 
underhåll än naturmaterial. Fallskyddsgummi började användas på lekplatser redan 
för 20 år sedan [28]. Användningen blev dock inte populär förrän för cirka tio år 
sedan, när tillverkarna lanserade möjligheten till att skapa olika färg- och 
designalternativ för en mer attraktiv lekplats.  
 

 
Figur 1. Lekplats med fallskyddsgummi (foto: Estelle Larsson).  
 

Sammansättning 
Fallskyddsgummit på lekplatser byggs ofta upp av ett undre lager av SBR-gummi 
följt av ett ytligt EPDM-lager (fig. 2) [27]. Skälet till detta är att EPDM kan färgas, 
vilket därmed ger möjligheten att designa lekmiljön. Det undre lagret läggs ofta på 
ett hårdgjort material, till exempel asfalt eller betong [28]. Granulaten i de båda 
lagren binds samman av ett polyuretanbaserat (PU) bindningsmedel. SBR-gummit 
har en bättre stötupptagande förmåga medan EPDM å andra sidan har en högre 
slitstyrka och är mer väderbeständigt [27]. Eftersom EPDM-gummit är tillverkat 
specifikt för ändamålet går det att i större utsträckning styra tillverkningsprocessen 
och därmed innehållet av olika ämnen. Det finns dock även jungfruligt SBR-gummi 
[29].  
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Figur 2. SBR-gummi täckt av EPDM på en lekplats i Tyskland (foto: Estelle Larsson).  

 

Exponering och hälsorisker 
Eftersom det generellt sett har gjorts avsevärt färre studier vad gäller 
fallskyddsgummi än vad gäller konstgräs med avseende på innehåll, emissioner och 
kemikalieexponering redovisas dessa studier tillsammans i detta avsnitt. Enligt 
Gabert skiljer sig dessutom sammansättningen av EPDM-gummit åt mellan olika 
tillverkare, vilket gör det svårt att få en generell bild av innehåll i och emissioner 
från materialet [27]. De studier som finns pekar dock, liksom för konstgräs, på att 
en hälsoskadlig exponering ej föreligger.  
 
Eftersom man i det undre lagret i fallskyddsgummi, liksom i konstgräsplaner, 
använder gummigranulat från återvunna bildäck är det troligt att liknande ämnen 
återfinns här som på konstgräsplaner. Janes et al. har gjort en riskbedömning av 
fallskyddsgummi baserad på tillgänglig litteratur [28]. I studien framhäver man 
framförallt förekomsten av PAH-föreningar, kimrök (carbon black) och synthetic 
amorphous silica (SAS) i det undre (SBR) lagret samt diisocyanater som används i 
framställningen av polyuretan som ämnen att särskilt beakta. PAH, kimrök och 
SAS anses inte medföra någon hälsoskadlig exponering eftersom dessa ämnen är 
väl avskärmade i det undre lagret. Diisocyanaterna används i framställningen av PU 
och härdar efter tillsats vilket gör att det i slutprodukten borde finnas en begränsad 
mängd av icke-reagerade diisocyanater. Sammantaget bedöms hälsoriskerna med 
kemisk exponering av fallskyddsgummi som mycket låga. Vidare forskning behövs 
dock för att avgöra hur läckage och evaporation av kemiska ämnen utvecklas samt 
hur den kemiska risken påverkas med fallskyddsgummits ålder. Slutligen 
rekommenderar man att fallskyddsgummit bör underhållas som föreskrivet av 
tillverkarna samt att eventuella skador repareras på lämpligt sätt.  
 
Llompart et al. studerade förekomsten av skadliga organiska ämnen i återvunnet 
gummimaterial på lekplatser och gummiplattor för hemmabruk [30]. Genom analys 
påvisade man bland annat förekomst av PAH:er, ftalater och bensotiazoler i, enligt 
författarna, anmärkningsvärt höga halter. De högsta halterna påvisades i 
gummiplattorna för hemmabruk. Ämnenas förekomst innebär dock inte att det 
föreligger en hälsoskadlig exponering eftersom ämnena i sådana fall måste avges 
från materialet i en koncentration som kan påverka människors hälsa negativt. En 
möjlig exponeringsväg som påvisats i studien är via inandning, eftersom man vid 
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test av vaporisering av de detekterade ämnena, påvisade flertalet av ämnena i luften 
ovanför provet vid 25°C respektive 60°C. Av studien framgår det dock inte i vilka 
halter ämnena finns i luften. Eftersom experimenten är gjorda på laboratorium i 
slutna kärl återspeglas inte heller den verkliga situationen i utomhusmiljön. Vidare 
är halterna i luft mätta precis ovanför proverna medan det i verkligheten, dels sker 
en naturlig omblandning av luften och således utspädning av halten, dels att 
exponering oftast sker en bit ovanför marken där halterna troligtvis är lägre än vad 
som visats på laboratoriet. Då någon exponeringsbedömning inte gjorts är det 
oklart hur stor andel av ämnena som faktiskt tas upp hos de individer som kommer 
i kontakt med materialet och hur denna exponering förhåller sig till hälsobaserade 
riktvärden.  
 
Birkholz et al. extraherade olika ämnen från SBR-gummi och kunde inte, efter att 
ha utfört ett mutagenicitetstest, påvisa någon mutagenicitet [31]. Man drar därför 
slutsatsen att oralt intag av små mängder gummi inte innebär någon ökad 
cancerrisk för små barn. Man bedömer inte det troligt att några flyktiga ämnen 
finns kvar i materialet efter att det finfördelats och bedömer därför dermal och oral 
exponering som de enda relevanta exponeringsvägarna och anser att oral 
exponering troligtvis är den största.   
 
California Waste Management Board har även gjort riskbedömningar för enskilt 
intag av gummi för ett barn på 15 kg med avseende på metaller, VOC och SVOC 
och konstaterar att varken akuta eller kroniska effekter kan väntas [14]. Man 
bedömer inte heller att det föreligger en oacceptabel cancerrisk.  
 

Slutsats 
Generellt sett finns det avsevärt mindre information rörande exponering från 
fallskyddsgummi än för konstgräs. Utifrån de studier som gjorts finns det dock 
inget som tyder på att det föreligger en hälsoskadlig exponering från detta material.  

Sammanfattning 

En genomgång av aktuell forskning på området tyder på att det inte föreligger en 
exponering för miljö- och hälsoskadliga ämnen från vare sig konstgräs eller 
fallskyddsgummi på nivåer som bedöms ha en negativ inverka på hälsan hos varken 
vuxna eller barn. Dock bör tillfredsställande ventilation säkerställas i inomhushallar 
med konstgräs.  

Tack 

Varmt tack till Malin Engfeldt, yrkeshygieniker och docent, som bistått med 
kunskap rörande latexallergi.  
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Denna rapport sammanfattar det aktuella kunskapsläget rörande 
kemikalieexponering från konstgräs och fallskyddsgummi på bl.a. 
fotbollsplaner och lekplatser. Baserat på tillgänglig forskning finns det inget 
som tyder på att vare sig vuxna eller barn exponeras för skadliga halter av 
kemiska substanser genom att vistas, leka eller spela på dessa material. 
Dock bör tillfredsställande ventilation säkerställas i inomhushallar med 
konstgräs. 
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