
 

 

Gummigranulat - En litteraturstudie 

över miljö- och hälsopåverkan vid  

användandet av gummigranulat  

Elaine Rydberg 
Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet, 

kandidatarbete, nr 477 

(15 hp/ECTS credits)  

Geologiska institutionen  

Lunds universitet 

2016 



 

 



 

 

Gummigranulat 
En litteraturstudie över miljö– och 
hälsopåverkan vid användandet av 

gummigranulat 

Kandidatarbete 
Elaine Rydberg 

Geologiska institutionen 
Lunds universitet 

2016 



 

 

Innehåll 

1  Introduktion  ...................................................................................................................................................... 7 

 1.2 Avgränsningar  ............................................................................................................................................. 7 

 1.3 Metod ........................................................................................................................................................... 7 

2  Bakgrund ............................................................................................................................................................ 8 

 2.1 Svensk miljöpolitik....................................................................................................................................... 8

 2.2 Avfallstrappan .............................................................................................................................................. 8 

 2.3 Utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen ............................................................................ 8 

 2.4 Huvudkomponenter i däckgummi ................................................................................................................ 9 

 2.5 Fallskydd och konstgräsplaner ..................................................................................................................... 9 

 2.6 Zink, Zn ...................................................................................................................................................... 10 

 2.7 Fenyler och fenoler ..................................................................................................................................... 10 

 2.8 PAH ............................................................................................................................................................ 11 

 2.9 Mikroplaster ............................................................................................................................................... 11 

3  Geologi .............................................................................................................................................................. 11 

     3.1 Berggrund och hydrogeologi....................................................................................................................... 11 

     3.2 Lösa avlagringar och hydrogeologi ............................................................................................................. 12 

4  Resultat ............................................................................................................................................................. 13 

     4.1 Miljöpåverkan ............................................................................................................................................. 13 

     4.2 Hälsopåverkan ............................................................................................................................................. 15 

5  Diskussion ......................................................................................................................................................... 15 

6  Slutsats .............................................................................................................................................................. 16 

7  Tack ................................................................................................................................................................... 16 

8  Referenser ......................................................................................................................................................... 16 

 

Omslagsbild: Närbild av gummigranulat. Foto: Elaine Rydberg 



 

 

Gummigranulat - En litteraturstudie över miljö– och hälsopåver-

kan vid användandet av gummigranulat 

ELAINE RYDBERG 

Rydberg, E., 2016: Gummigranulat—En litteraturstudie över miljö– och hälsopåverkan vid användandet av gummi-

granulat. Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet, Nr. 477, 18 sid. 15 hp.  

Nyckelord:  gummi, granulat, fallskydd, konstgräs, mikroplast. kustnära hav, hav 

Handledare: Dan Hammarlund, Lunds universitet. Extern handledare: Lizette Ekstrand, miljöförvaltningen i 

Helsingborgs kommun.  

Ämnesinriktning: Kvartärgeologi 

Elaine Rydberg, Geologiska institutionen, Lunds universitet, Sölvegatan 12, 223 62 Lund, Sverige. E-post: 

e.rydberg@telia.com  

Sammanfattning: Den här rapporten är en litteraturstudie av gummigranulat, ett material tillverkat av återvunna 

fordonsdäck. Gummigranulat har blivit mycket uppmärksammat för sina positiva egenskaper i olika typer av an-

läggningsarbeten, men sina bra egenskaper till trots, så är det inte tänkt att däck ska användas till andra syften än att 

rulla på vägarna. När däcken nu får ett nytt användningsområde behöver det utredas om gummigranulatet utgör 

någon risk för människors hälsa eller vår miljö. Detta problem är bakgrunden till den här rapporten.  

     Studien bygger på undersökningar och resultat från andra forskare och författare, vilka har sökts fram genom 

allmänna sökningar på nätet och i olika myndigheters databaser. Därefter har relevant fakta samlats in, utvärderats 

och sammanställts. Vid bedömningen av farligheten i ämnenas halter har Naturvårdsverkets riktvärden för känslig 

markanvändning använts. De är framtagna med hänsyn till vilken påverkan ämnena kan ha på hälsa och miljö.  

     Resultatet visar att gummigranulat av återvunna däck släpper ifrån sig en viss mängd ämnen till omgivningen. 

Men endast ett ämne överstiger riktvärdena för känslig markanvändning och det är zink, som anses ha en måttlig 

farlighet enligt Naturvårdsverkets bedömning. Istället för de ingående ämnena i gummigranulatet verkar det vara så 

att själva materialet i sig innebära en större miljörisk. Slitage och nedbrytning av gummigranulatet skapar små par-

tiklar, kallat mikroplaster. Studier visar att dessa mikroplaster till stor del hamnar i våra hav och påverkar organ-

ismer som lever där.  
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Abstract: This thesis is a literature study on rubber granulate, a material made from recycled tires. Rubber granu-

late has received considerable attention for its positive qualities as a material for different kinds of construction 

work. But tires are not meant to be used for other aspects then on the road. When tires get a new usage, an investi-

gation of health and environment effects is necessary. This is the main objective of this report.  

     Initially, a general search on the Internet and in different authorities’ databases was executed.  Relevant data was 

collected, compiled and evaluated. The levels of the substances leaking from the rubber granulate has been com-

pared with the Swedish Environmental Protection Agency’s guidelines for sensitive land use and surface waters. 

These guidelines are developed by consideration of the substances effects on human health and the environment.  

     The results show that rubber granulate leaches a certain amount of substances to the surroundings, but only one 

element, Zinc, exceeds the guidelines for sensitive land use. According to the Environmental Protection Agency it 

is a medium hazard. Instead of the substances in the rubber granulate, the material itself seems to be of greater dan-

ger to the environment. Erosion of rubber surfaces creates very small particles called microplastics. Studies have 

shown that these microplastics end up in the oceans and affect the organisms living there.  
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1 Introduktion 
1.1 Inledning 
De omtalade och uppmärksammade klimatmötena, 

senast i Paris 2015, visar på det globala engagemanget 

för att förbättra situationen på vår planet. Växthusef-

fekten påverkar oss alla och vi påminns om den på 

olika sätt. I Sverige arbetar vi med miljöfrågor för att 

nå det så kallade generationsmålet. Sveriges riksdag 

bestämde år 2010 att generationsmålet skulle definie-

ras enligt följande: 

"Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till 

nästa generation lämna över ett samhälle där de stora 

miljöproblemen är lösta, utan att orsaka  ökade miljö- 

och hälsoproblem utanför Sveriges gränser." 

          (Miljömål, 2012) 

 En stor del av generationsmålets arbete handlar om 

hur vi ska hantera det avfall vi skapar. Det gäller till 

exempel att tänka på de material som förbrukas, samti-

digt som det avfall vi skapar ska minimeras och be-

handlas på ett sätt som för människors hälsa och miljö 

är så skonsamt som möjligt. Att göra om ett avfall till 

en ny produkt och på så vis ge det nytt värde och an-

vändningsområde är ur resursperspektivet ett bra alter-

nativ. Men att använda ett material till något helt annat 

än det var tänkt till från början kan ge oväntade effek-

ter. Undersökningar krävs för att garantera att materi-

alet inte innebär en större risk för människors hälsa 

eller miljön vid återvinning och återanvändning, än vid 

förbränning eller deponering.   

 Ett material som blivit mycket populärt att använda 

i olika anläggningsarbeten idag är gummigranulat, 

tillverkat av utslitna fordonsdäck. Syftet med den här 

studien är att undersöka de ämnen gummigranulat 

släpper ifrån sig till omgivningen, hur underliggande 

jordarter påverkar en eventuell spridningsbild, samt 

vilken påverkan de har på människors hälsa och mil-

jön. Resultatet ska sedan kunna användas som en del 

av bedömningsgrunderna vid en ny anläggning, till 

exempel en lekplats.  

1.2 Avgränsningar 
Flera av de ämnen som ingår i gummiblandningen vid 

däcktillverkning kan vara både hälsovådliga och miljö-

farliga. Men det är inte säkert att de utgör någon risk. 

Det beror på att ämnet kan vara hårt bundet eller bry-

tas ner med tiden eller under processen så att det aldrig 

lakar ur och därmed inte utgör någon direkt risk för 

människors hälsa och miljön. Studien riktar in sig på 

de ämnen i gummimaterial som i tidigare undersök-

ningar och tester visat sig laka ur. Detta då inga egna 

tester av materialet genomförts, utan all fakta helt bas-

eras på tidigare utförda undersökningar och de ämnen 

andra forskare valt att fokusera på.  

 Studien är genomförd i samarbete med miljöför-

valtningen i Helsingborg och där av fokuserar valet av 

jordavlagringar på de i kommunen rikligast förekom-

mande. Men principen är tillämpbar på områden med 

samma eller liknande förutsättningar. Givetvis behöver 

platsspecifika bedömningar göras för varje område. 

1.3 Metod 
Rapporten bygger på litteraturstudier av tidigare publi-

cerade rapporter och texter. Inledningsvis gjordes en 

allmän sökning på internet med hjälp av olika sökord 

så som gummigranulat, konstgräs, ämnen i däck, gum-

miasfalt med flera. Vidare gjordes sökningar på Natur-

vårdsverket, Trafikverket (tidigare Vägverket), Kemi-

kalieinspektionen och ECHA (European chemical 

agency). En del underlag har även inhämtats från Gö-

teborgs stad, som tidigare utfört ett omfattande arbete 

gällande gummimaterial avsedda för lekytor. För in-

formation om geologin i Helsingborgs kommun har 

kartmaterial från SGU (Sveriges geologiska undersök-

ning) använts, samt litteratur och anteckningar från 

kurser och föreläsningar under geologiutbildningens 

gång.  

 Efter att relevant information samlats in fortsatte 

arbetet med en genomgång av tidigare tester utförda på 

gummigranulat. När de ämnen som visat sig laka ur i 

detekterbara halter sammanställts, gjordes en fördju-

pande studie av dessa. Därefter jämfördes de med Na-

turvårdsverkets riktvärden för ytvatten, känslig mar-

kanvändning samt mindre känslig markanvändning. 

Naturvårdsverkets riktlinjer utgår ifrån vilken effekt 

ett ämne kan ha på hälsa och miljö vid en viss halt. Det 

finns två nivåer i bedömningen där den ena är känslig 

markanvändning (KM) som innebär att människor 

vistas där permanent, till exempel att bostäder byggs 

på området. Den andra nivån är mindre känslig mar-

kanvändning (MKM) och innebär att människor vistas 

på området periodvis, till exempel en arbetsplats  

(Naturvårdsverket, 1999) . 

 För att undersöka om ett material lakar ur några 

ämnen används oftast olika typer av standardiserade 

laktester, vilket innebär att testmetoden följer en ge-

mensamt accepterad modell om hur det ska genomfö-

ras. En standard är ingen lag, men kan vara bra att 

följa för att inte behöva upprepa andras misstag 

(Swedish standards institute, u.å.). Vanligaste lakmeto-

derna som används är skaktest och perkolationstest 

även kallat kolumnförsök. Skaktest ger resultat efter 

24 timmar och är den snabbare metoden. Ett perko-
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lationstest ska efterlikna de naturliga förhållandena i 

större utsträckning och ge ett mer korrekt resultat. Den 

här typen av test tar lite längre tid, ofta runt 1-2 måna-

der.  

2 Bakgrund 
2.1 Svensk miljöpolitik 
För att kunna uppnå generationsmålet har Sveriges 

riksdag tagit fram 16 miljökvalitetsmål.  Dessa tar upp 

allt från ”myllrande våtmarker” till ”giftfri miljö”. 

Målen visar på den status vi vill uppnå i vår miljö till 

år 2020. Varje år görs uppföljningar och en utvärde-

ring av hur arbetet går. På vägen mot de stora generat-

ions- och miljökvalitetsmålen finns mindre steg som 

ska underlätta arbetet, dessa kallas för etappmål 

(Miljömål, 2013).   

 I det här arbetet är miljömålet Giftfri miljö i fokus 

och dess definition är: 

"Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller 

utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa 

eller den biologiska mångfalden. Halterna av natur-

främmande ämnen är nära noll och  deras påverkan 

på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. 

Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära 

bakgrundsnivåerna." 

   – Riksdagens definition av miljökvalitets 

     målet giftfri miljö (Miljömål, 2015) 

 Detta miljömål består av sex preciseringar som är 

fastställda av regeringen och som handlar om att be-

gränsa farliga ämnen som kan skada människors hälsa 

och miljön. De olika preciseringarna innebär bland 

annat att användning av och exponering för farliga 

ämnen ska minska och att kunskapen om dem ska öka. 

De innebär även att förorenade områden och sprid-

ningen av farliga ämnen i miljön ska minska. Ansvarig 

myndighet för miljömålet är Kemikalieinspektionen 

(Miljömål, 2012). 

2.2 Avfallstrappan 
Den Europeiska unionen fattade 2008 beslut angående 

hur avfall ska hanteras genom avfallsdirektivet 

(2008/98/EG). Det är detta direktiv som avfallstrappan 

(Fig. 1) bygger på, vilken förklarar hur vi ska tänka 

vad gäller skapandet och hanteringen av avfall 

(Lindqvist, 2015a). Trappan bygger på fem steg där vi 

i första steget ska försöka att minimera mängden nytt 

avfall så långt det går. Andra steget innebär att männi-

skor ska återanvända de redan tillverkade föremål vi 

inte längre behöver. Lagens definition av återanvända 

är ”en åtgärd som innebär att en produkt eller kompo-

nent som inte är avfall används igen för att fylla 

samma funktion som den ursprungligen var avsedd 

för” (4§ Avfallsförordningen (2011:927)). Det tredje 

steget är återvinning, vilket innebär exempelvis pant-

ning av aluminiumburkar som sedan omarbetas till nya 

produkter. Lagens definition av materialåtervinning är 

att ”upparbeta avfallsmaterial till nya produkter, 

material eller ämnen som inte ska användas som 

bränsle eller fyllnadsmaterial” (4§ femte stycket av-

fallsförordningen). Fjärde steget innebär att material 

som inte går att ta till vara i något av ovanstående steg 

används för energiutvinning, det förbränns. Om inget 

av dessa alternativ är möjligt av ett eller flera skäl, 

återstår deponering. Detta steg bör undvikas så långt 

som möjligt då det kan ses som enbart en belastning 

för miljön.  

2.3 Utfasningsämnen och prioriterade 
riskminskningsämnen 

EU har tagit fram en gemensam kemikalielagstiftning 

som kallas REACH (Registration, Evaluation, Autho-

risation and restriction of CHemicals (1907/2006/

EG)). Lagen är till för att farliga ämnen inte ska kunna 

ha negativ påverkan på människors hälsa eller miljön. 

Ansvaret för detta ligger hos den som hanterar de far-

liga ämnena, t.ex. importören eller tillverkare 

(Länsstyrelsen Uppsala, 2009). När ett avfall görs om 

till att åter bli en produkt anses den som står för pro-

cessen vara tillverkare enligt REACH (Lindqvist, 

2015b). 

 För att underlätta för dem som hanterar farliga äm-

nen har kemikalieinspektionen skapat en databas, 

PRIO-databasen (en prioriteringsguide). Här kan sök-

ningar på tusentals olika ämnen göras och alla har en 

prioriteringsnivå, antingen som utfasningsämne eller 

prioriterat riskminskningsämne (Länsstyrelsen Upp-

sala, 2009).  

Figur 1. Avfallstrappans grundtanke om hur mängden avfall 

som skickas till deponi ska minimeras. 
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 Ett utfasningsämne är ett ämne med särskilt farliga 

egenskaper och som kan orsaka t.ex. cancer, genetiska 

skador eller nedsatt fortplantningsförmåga, ett så kallat 

CMR-ämne (Cancerogent, Mutagent eller Reprodukt-

ionsstörande). Även ämnen som är svårnedbrytbara, 

bioackumulerbara, bidrar till nedbrytning av ozon eller 

innehåller exempelvis kadmium, bly eller kvicksilver 

klassas som utfasningsämnen. Ett sådant ämne bör 

ersättas med ett mindre farligt alternativ där det är 

möjligt (Miljösamverkan Skåne, 2016).   

 Ett riskminskningsämne är ett ämne som har akut 

eller kronisk giftighet, är mutagent eller är potentiellt 

bioackumulerbart. Vid användandet ska de risker som 

finns i samband med hanteringen av ämnet eller t.ex. 

produkter som ämnet ingår i, ses över 

(Miljösamverkan Skåne, 2016).  

 European chemical agency (ECHA) har en förteck-

ning över ämnen som anses vara särskilt farliga och 

den kallas för kandidatlistan eller kandidatförteckning-

en. Ämnen som hamnar här får ett särskilt informat-

ionskrav på sig enligt REACH. Kravet innebär att alla 

yrkesmässiga som hanterar varan som ämnet ingår i 

ska få del av informationen om dess särskilt farliga 

egenskaper.  

2.4 Huvudkomponenter i däckgummi 
De viktigaste egenskaperna hos ett fordonsdäck är att 

det ger bra fäste. Inom motorsporten används ännu 

mer specialdesignade däck än vi har för allmän kör-

ning, de kan vara utformade för blöta banor, om det är 

många höger eller vänsterkurvor eller varmt väder med 

mycket sol. Beroende på omständigheterna och kraven 

kan blandningarna av gummit se lite olika ut. Marcus 

(2006) skriver att det finns i genomsnitt 63 olika äm-

nen i fordonsdäck. Huvudbeståndsdelarna i ett däck är 

ca 83 % gummi, varav 60 % är SBR-gummi (Styrene 

Butadien-gummi) och 40 % naturgummi, 12 % stål 

och 5 % textil (Edeskär, 2004).   

 Vid tillverkningen av gummit används olika typer 

av tillsatsämnen för att förstärka de egenskaper tillver-

karen är ute efter. För att skydda mot nedbrytning av 

UV-strålning och som utfyllnad används så kallad 

kimrök, eller engelskans carbon black. Det är även 

kimröken som gör gummit svart (Stenberg & Thörn, 

2015). Fram till 2010 (Kemikalieinspektionen, 2015a) 

användes HA-oljor (högaromatiska oljor) framförallt 

för att göra däcken mjukare. För att gummit ska be-

hålla sin form och samtidigt vara elastiskt används en 

metod kallad vulkning, vilket innebär att svavel till-

sätts i blandningen. Ytterligare ämnen som tillsätts för 

att förbättra gummits egenskaper är zinkoxid som både 

mjukgör och förstärker kemiska bindningar (Marcus, 

2006). 

 Med tiden blir gummi hårt och förlorar sina egen-

skaper. Detta motverkas genom tillsats av antioxidan-

ter och antizonater, vilka fungerar på så sätt att de bil-

dar en tunn film på gummiytan som reagerar med syret 

och därigenom förhindrar att gummit bryts ner 

(Ahlbom och Duus, 1994). Exempel på ämnen som 

används är alkylfenoler (Marcus, 2006). De sitter inte 

bundna i gummit, utan förbrukas efterhand (e.g. 

Edeskär, 2004). Den vanligast använda fenylen är N-

(dimetylbutyl)-N´-fenyl-p-fenylen diamin (6PPD) 

(Edeskär, 2004). Men även N-Isopropyl-N’-phenyl-p-

phenylenediamine (IPPD) förekommer ofta (Einarson, 

2009).  

2.5 Fallskydd och konstgräsplaner 
På konstgräsplaner används gummigranulat som stöt-

dämpande underlag. Det billigare alternativet av gum-

migranulat kommer från återvunna däck som till stor 

del består av SBR-gummi (Styrene Butadien-gummi). 

Ett annat alternativ är att använda nytillverkat EPDM-

gummi (Ethylene Propylene diene-gummi), vilket är 

fritt från HA-oljor och därmed inte innehåller några 

PAH-ämnen. Men det är ett dyrare alternativ vilket i 

många fall troligen påverkar valet av material. På lek-

platser är det EPDM-gummi som syns på den färg-

glada lekytan (Fig. 2).  

Figur 2. Lekplats med fallskydd av gummi i Helsingborg. 
Den mönstrade och färgglada ytan består av EPDM-gummi 
(Ethylene Propylene diene-gummi), under den finns ett la-
ger av gummigranulat av återvunna däck. 
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Under detta finns gummigranulatet av återvunna däck 

och dess syfte är att skapa ett stötdämpande fallskydd 

(Magnusson et al., 2016).   

 Att använda gummigranulat istället för sand på en 

lekplats är positivt för tillgängligheten. Det innebär att 

även t.ex. en rullstol lättare kan komma fram över 

ytorna. Sand kan barn däremot leka med genom att 

gräva eller bygga sandslott. Denna egenskap försvin-

ner med gummigranulat.  

2.6 Zink, Zn 
Zink är ett essentiellt ämne för människor, vilket inne-

bär att kroppen behöver det för att fungera som den 

ska. En vuxen människa har ca 2 g zink i kroppen och 

det finns i de flesta vävnader, bland annat ben och 

muskler. Det mesta av zinken får vi i oss genom ani-

maliska livsmedel. Det har visat sig vara lindrande vid 

infektioner som t.ex. diarré eller urinvägsinfektion. 

Sjukdomar kopplade till zink orsakas ofta på grund av 

brist på ämnet vilket, som Selinus et al (2004) skriver, 

kan leda till kortvuxenhet, sen sexuell mognad, hårav-

fall och sämre sårläkning. Zink har visat sig ha sam-

band med flera olika sjukdomar och Selinus et al. 

(2004) menar att en förhöjd halt av zink i forskning 

påvisats ha kopplingar till både diabetes typ II och 

Alzheimers sjukdom. Det påverkar även djur som vid 

bristsjukdom kan leda till pälsförändringar eller kro-

niska hudproblem (e.g. Selinus et al., 2010) För höga 

halter av zink kan också vara skadliga, framförallt för 

vattenlevande organismer (Ahlbom & Duus, 1994). 

Bakgrundshalten i Svensk åkermark ligger i genom-

snitt på runt 59 mg/kg TS (Torrsubstans) (Berggren et 

al., 2006).   

 Laktester utförda på gummigranulat visar att zink 

är den tungmetall som lakar ut i störst mängd (e.g. 

Westerbro & Mácsik 2000).  Vid ett högre pH-värde, 

>6, binder zink till organiskt material i marken och vid 

lägre pH-värden lakar det ur med vattnet (Berggren et 

al., 2006).   

 Zinkoxid, ZnO (CAS 1314-13-2), är det ämne som 

tillsätts i gummiblandningen vid tillverkning. Ämnet 

är ett prioriterat riskminskningsämne då det är miljö-

farligt och kan ge skadliga långtidseffekter i miljön 

(PRIO-databasen). Naturvårdsverkets riktvärde för 

känslig markanvändning i mark för zink är 350 mg/kg 

TS och i ytvatten är gränsen för mindre allvarlig risk 

60 µg/l. Ämnet anses ha en måttlig farlighet 

(Naturvårdsverket, 1999).  

2.7 Fenyler och fenoler 
Fenyler och fenoler tillsätts i gummit för att göra det 

åldersbeständigt. I den här studien ligger fokus på de 

två fenylerna N-(dimetylbutyl)-N´-fenyl-p-fenylen 

diamin även kallat 6PPD med den kemiska beteck-

ningen C18H24N2 (CAS 793-24-8) och N-Isopropyl-N’-

phenyl-p-phenylenediamine även kallat IPPD, 

C15H18N2 (CAS 101-72-4), samt fenolerna 4-n-

nonylfenol, C15H24O (CAS 104-40-5) och 4-tert-

oktylfenol, C14H22O (CAS 140-66-9).  

 Edeskär (2004) skriver att fenylen 6PPD är en av 

de vanligaste som tillsätts i blandningen för att öka 

åldersbeständigheten. 6PPD har en låg vattenlöslighet, 

ca 1,8 mg/l (Prevent-databasen (a)). Ämnet är ett risk-

minskningsämne (PRIO-databasen) och är mycket 

giftigt för vattenlevande organismer (European chemi-

cal agency, 2016a). Enligt Nilsson et al (2005) krävs 

det mängder över 4 mg/kg kroppsvikt för att ämnet ska 

visa någon effekt vid oralt intag eller via hudkontakt. 

 En annan fenyl som används i ungefär samma ut-

sträckning som 6PPD är IPPD (Einarsson, 2009). 

IPPD har en vattenlöslighet på ca 15 mg/l enligt upp-

gifter från OECD (Oranisation for Economic Cooper-

ation and Development, 2012) och är mycket giftigt 

för vattenlevande organismer. Det är ett prioriterat 

riskminskningsämne. (European chemical agency, 

2016b) IPPD är allergiframkallande och kan vid förtä-

ring av mängder över 62,5 mg/kg kroppsvikt vara gif-

tigt enligt Nilsson et al. (2005).  

 4-n-nonylfenol är en fenol och ett utfasningsämne 

som finns med på kandidatlistan (PRIO-databasen) 

och som också går att finna spår av vid laktester av 

gummidäck (Edeskär, 2004). Ämnet är hormonstö-

rande och kan ge allvarliga störningar hos både organ-

ismer och ekosystem (PRIO-databasen). Hormonstör-

ningarna kan visa sig som bland annat cancer eller 

fortplantningsstörningar (Kemikalieinspektionen, 

2015b). Gruppen nonylfenol har visat sig ha egenskap-

er som orsakar ”feminisering av hanfiskar” enligt Ke-

mikalieinspektionen. Denna egenskap misstänks även 

finnas hos oktylfenol (Kemikalieinspektionen, 2015c).

 4-tert-oktylfenol är också en av de fenoler som 

undersöktes vid provtagning av Edeskär (2004). År 

2011 identifierades 4-tert-oktylfenol som ett SVCH- 

ämne (Substances of very high concern) av ECHA 

(Eurpean Chemical agency, 2011).  Ämnet är mycket 

giftigt för vattenlevande organismer och irriterande för 

ögon och hud (European chemical agency, 2016c). 

Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvänd-

ning (KM) är 1,5 mg/kg TS (värdet gäller den sam-

manlagda mängden för fenol och kresol), och i ytvat-

ten, där kanadensiska riktlinjer följs, är riktvärdet 1 

mg/l. Ämnets farlighet bedöms vara hög 

(Naturvårdsverket, 1999). 
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2.8 PAH 
Av de polycykliska aromatiska kolväten (PAH) som 

finns är flertalet cancerogena. PAH finns i de så kallad 

HA-oljorna och den 1 januari 2010 trädde nya EU-

regler i kraft för att minska mängden PAH vid däcktill-

verkning (Kemikalieinspektionen, 2015a). Livsme-

delsverket (2015) förklarar att PAH bildas när orga-

niska material upphettas eller förbränns ofullständigt 

vid exempelvis grillning. Bildningen beror på att det 

inte finns tillräckligt med syre för att bilda koldioxid 

(Kemikalieinspektionen, 2015a).  

 Några av de stora källorna till PAH enligt Natur-

vårdsverket (2016) är vedeldning i bostäder och trafik. 

I marken binder PAH främst till organiskt material 

(Naturvårdsverket, 2016). Vissa av dem är bioackumu-

lerbara och förhöjda halter har påträffats i bland annat 

vattenlevande organismer som musslor och hummer. 

Livsmedelsverket (2015) menar att även om flera av 

ämnena är mycket cancerframkallande så är PAH inte 

ett akut toxisk ämnesgrupp, utan det krävs en längre 

tids exponering för att faran ska bli påtaglig.   

 Riktvärden för känslig markanvändning (KM) är 

för cancerogena PAH 0,3 mg/kg TS och för övriga 

PAH 20 mg/kg TS enlig Naturvårdsverkets rapport 

”Metoden för inventering av förorenade områden”. År 

2009 kom en ny rapport för riktvärden där de olika 

PAH-ämnena delades upp i nya kategorier. Den sedan 

tidigare cancerogena gruppen benämns nu PAH-H och 

de tillkomna cancerogena benämns PAH-M. Övriga 

PAH hamnar i gruppen PAH-L. Riktvärdet för PAH-H 

är 3 mg/kg TS och för PAH-M 3 mg/kg TS 

(Naturvårdsverket, 2009). För grundvatten är gränsen 

för PAH 0,2 µg/l. PAH anses ha en mycket hög farlig-

het och det innebär att ämnesgruppen inte ska använ-

das ens i yrkesmässiga sammanhang och de klassas 

som utfasningsämnen (Naturvårdsverket, 1999). 

2.9 Mikroplaster 
Våren 2016 publicerar IVL Svenska miljöinstitutet en 

rapport om mikroplaster i marin miljö (Magnusson et 

al., 2016). I rapporten lyfter IVL fram att de största 

källorna till mikroplast som sprids i naturen är vägba-

nor och däckslitage, konstgräsplaner, fibrer från bland 

annat tvättmaskiner samt hygienprodukter. De upp-

skattade mängderna beräknas på svenska utsläpp 

(Magnusson et al., 2016).  

 Som mikroplast räknas här partiklar i storlek upp 

till 5 mm. Spridningsvägar som undersökts är de via 

dagvatten och avloppsvatten, men även till viss del 

luftburna partiklar. I våra hem finns det mycket partik-

lar i inomhusluften. Fibrer och partiklar som når re-

ningsverken fångas till stor del upp enligt IVLs rap-

port, men inte allt (Magnusson et al., 2016).    

 Metoden som används i IVL:s rapport är en mycket 

generell beräkning baserad på de fakta som finns till-

gänglig vad gäller exempelvis däckslitage eller mäng-

den granulat som årligen fylls på fotbollsplaner. Det 

finns en stor osäkerhet i hur mycket av dessa material 

som når våra vatten. Så även om vägbanor och 

däckslitage tillsammans med konstgräsplaner står för 

höga siffror i mängden partiklar som sprids till omgiv-

ningen så är det svårt att veta hur mycket som faktiskt 

når ända till havet i slutänden menar IVL i rapporten. 

Mängden slitage från däck beräknas till 13 000 ton om 

året. För konstgräs är uppskattningen 2 300 till 3 900 

ton per år och för avloppsvatten efter rening beräknas 

att mängden partiklar ligger på 4 till 30 ton årligen 

(Magnusson et al., 2016).   

 Vid undersökning av inomhusluften i tre större 

inomhushallar i Norge, där det anlagts konstgräspla-

ner, visade resultatet att det fanns partiklar i luften och 

flertalet antogs med sannolikhet komma från gummi-

granulatet. Halterna bedömdes inte vara så höga att det 

föreligger någon risk för varken barn eller vuxna att 

träna eller uppehålla sig i någon av inomhushallarna 

(Norwegian Institute of Public Health and the Radium 

Hospital, 2006). 

3 Geologi 
Spridningsmöjligheterna för olika ämnen styrs av flera 

faktorer, bland annat vattenlöslighet och pH-värdet i 

mark och vatten, samt mängden organiskt material 

(Edeskär, 2004). Därför spelar underliggande mark till 

en anläggning en viktig roll i avgörandet om var för-

oreningar kan hittas. Då detta arbete har utförts i sam-

arbete med miljöförvaltningen i Helsingborg så ligger 

störst fokus på de typer av jordarter som är vanligast 

förekommande i kommunen. Generellt bör principen 

vara tillämpbar på områden med likartade geologiska 

och hydrogeologiska förutsättningar.   

3.1 Berggrund och hydrogeologi 
Helsingborgs kommun är belägen i nordvästra Skåne. 

Landskapets berggrund är påverkad av Tornkvistzo-

nen, en sprickzon bildad genom förkastningszoner som 

sträcker sig från Nordsjön i norr till Svarta havet i sö-

der (Andréasson et al., 2006). De tydligaste tecknen vi 

idag kan se av sprickzonen är de skånska horstarna 

som till exempel Romeleåsen, Hallandsåsen och Sö-

deråsen. Deras bildning har skett i flera steg, men 

själva upplyftandet av horstarna skedde när den euroa-

siatiska plattan kolliderade med den afrikanska. Den 

sedan tidigare tektoniskt påverkade och uppspruckna 

berggrunden utsattes nu för ett komprimerande tryck. 
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Följden av detta blev att vissa block försköts uppåt och 

andra neråt. Detta bildar det landskap vi kan se spår av 

än idag (Andréasson et al., 2006).   

 Den äldre så kallade urberggrunden är av senpro-

terozoisk ålder vilket innebär att den bildades för om-

kring 1700 och 1550 miljoner år sedan och tillhör den 

Baltiska skölden. Över den vilar fanerozoisk sedimen-

tär berggrund (Sveriges geologiska undersökning (a) 

u.å.). 

 Den yngre sedimentära berggrunden består av flera 

lager lera, lerskiffer, sandsten och kol (Adrielsson et 

al., 1981) (Fig. 3). De kända kolavlagringarna som 

brutits i nordvästra Skåne sedan 1700-talet bildades 

enligt Andréasson et al (2006) i en miljö präglad av ett 

kustnära landskap med både deltaavlagringar och ma-

rina inslag under övergången mellan trias och jura. Det 

har hittats bland annat kottepalmer och storvuxna orm-

bunkar i kolavlagringarna (Andréasson et al., 2006).  

 I sedimentär berggrund kan vatten uppehålla sig i 

porutrymmen som inte blivit utfyllda, i spricksystem 

och hålrum (Knutsson & Morfeldt, 2002). Uttagsmöj-

ligheterna för grundvatten är utmärkt goda i sediment-

bergarten i Helsingborgs kommun och kapaciteten 

ligger till stora delar mellan 6 000 och 60 000 l/h 

(Sveriges geologiska undersökning (b) u.å.) (Fig. 4).  

 I SGUs rapport om Helsingborgs grundvatten 

(Gustafsson, 2014) beskrivs två stora grundvattenma-

gasin i sedimentberggrunden separerade av en grund-

vattendelare (högsta punkten mellan två grundvatten-

magasin) som sträcker sig i nordväst-sydostlig riktning 

mitt igenom kommunen. Det västra grundvattenmaga-

sinet är täckt av tunnare jordlager med en mäktighet på 

0-5 m och i vissa delar bryter berggrunden igenom 

enligt SGUs rapport (Gustafsson, 2014).  

3.2 Lösa avlagringar och hydrogeologi 
Det skånska slättlandskapet vi kan se idag är starkt 

format av inlandsisarnas framfart. De lösa avlagringar-

na i Helsingborgs kommun domineras av sand och 

leriga avlagringar, vanligen lerig morän (Fig. 5). Sta-

den och dess expansionsområden med industrier består 

till stor del även av fyllnadsmassor (Gustafsson, 2014). 

 Morän är den vanligaste jordarten i Sverige och 

täcker hela 75 % av landets yta. Morän bildas på plats 

när en glaciäris smälter och får därför en sammansätt-

ning av flera olika kornstorlekar. Ofta förekommer 

stora sten eller block i en matrix av mindre storlekar 

som grus, sand och ler (Andréasson et al., 2006).  

 Helsingborgs kommun består till stor del av lerig 

morän som är vanligt i områden med sedimentär berg-

grund. Lerig morän har hög kapillär uppsugningsför-

måga och kan binda stora mängder vatten. Den hyd-

rauliska konduktiviteten är låg, vilket innebär att vat-

ten transporteras långsamt igenom den (Espeby och 

Gustafsson, 1998). En vattenmättad lerig morän har en 

hydraulisk konduktivitet på 10-8 -10-11 m/s vilket mots-

varar ca 0,01-0,001 m/år vid en lutning på 1 % av 

grundvattenytan (Naturvårdsverket, 1999). Porositeten 

är 20-30 % varav endast 3-5 % är dränerbart (Espeby 

och Gustafsson, 1998). Det kan jämföras med en 

sandavlagring som har en konduktivitet på 10-3-10-5 m/

s vilket motsvarar 10-1000 m/år vid en lutning på 1 % 

av grundvattenytan (Naturvårdsverket, 1999). Porosi-

teten här är ca 30-40 % och 15-25 % därav är dräner-

Figur 3. Berggrundskarta över Helsingborgs kommun. Kar-

tan är modifierad efter material från © Sveriges geologiska 

undersökning.  

Figu 4. Karta över uttagsmöjligheterna för vatten i den sedi-

mentära berggrunden i Helsingborgs kommun. Kartan är 

modifierad efter material från © Sveriges geologiska under-

sökning. 
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bar (Espeby och Gustafsson, 1998). Det vatten som 

inte är dränerbart, fritt, är bundet som kapillärt eller 

adsorbtivt vatten. Kapillärt vatten är tillgängligt för 

växter medan det adsorptiva är hårt bundet via mole-

kylära krafter. Mängden adsorbtivt vatten ökar med 

jordartens specifika yta. Därigenom har lera eller 

jordarter innehållande mindre partiklar en större 

mängd vatten hårt bundet till sig då lerkornen är 

mindre än sandkornen och på så vis har en större spe-

cifik yta för vattnet att binda till (Knutsson & Mor-

feldt, 2002).  Om en lera tillåts torka ut kan det bildas 

torrsprickor som kan dränera av vatten med en högre 

hastighet än i en fuktig lera (Gustafsson, 2014). 

 Då stora delar av Helsingborg täcks av jordavlag-

ringar med lerinslag är genomsläppligheten relativt 

låg. Den största infiltrationen till grundvattenbildning-

en sker där berggrunden bryter igenom jordavlagring-

arna eller där dessa består av sandavlagringar, exem-

pelvis vid Örbyfältet (Helsingborg, 2015). Det genom-

snittliga pH-värdet i skogsområden ligger kring pH 5-6 

(Helsingborg, 2015) och i jordbruksmarken ligger den 

vanligen kring pH 6-6.5 (Eriksson et al., 2010). 

4 Resultat 
4.1 Miljöpåverkan 
PAH utgör till största del en lokal markmiljörisk då de 

inte tillhör de vattenlösliga ämnena. De kan dock spri-

das vidare i jordar med större porutrymmen och torr-

sprickor då de binder till organiskt material som i sin 

tur kan transporteras vidare med vattenflödet.  

 Westerberg och Mácsik (2000) har efter skakförsök 

uppmätt halter av cancerogena PAH på 0,03 µg/l vid 

pH 7 och <0,05 vid pH 13,6. Båda värdena håller sig 

under Naturvårdsverkets riktvärden på 0,2 µg/l för 

cancerogena PAH (se tabell 1). 

 Fenoler är betydligt mer vattenlösliga och kan laka 

ur och spridas med nederbörd, vilken sedan infiltrerar 

ner i marken. Edeskär (2004) visar på fenoler som 

detekterats i lakvätskan efter ett skakprov, halterna 

ligger för de undersökta fenolerna (se tabell 2) mellan 

0,0098 och 12,81 µg/l. Den totala mängden för de un-

dersökta fenolerna är 0,0192 mg/l, vilket är under Na-

turvårdsverkets riktvärden för ytvatten som ligger på 1 

mg/l. För fenyler finns inget riktvärde, men de upp-

mätta halterna ligger för 6PPD och IPPD på 0,020-

0,110 µg/kg respektive 0,0004-0,0045 µg/kg. De halter 

som Nilsson et al (2005) bedömer inte ha någon nega-

Figur 5. Karta över jordavlagringarna i Helsingborgs kom-

mun. Kartan är modifierad efter material från © Sveriges 

geologiska undersökning.  

PAH 

 

Westerberg, 

Mácsik 2000 

pH 7 

Westerberg, 

Mácsik 2000 

pH 13,6 

 

Naturvårdsverkets 

riktvärden för 

grundvatten  

0,2 µg/l 

 

  

0,03 

 

 

  

0,05 

 

 

  

 
Naturvårdsverkets 

riktvärden för 

känslig markan-

vändning, 

PAH-M 3 mg/kg 

TS PAH-H 3 mg/

kg TS 
   

 
Naturvårdsverkets 

riktvärden för 

mindre känslig 

markanvändning, 

PAH-M 20 mg/kg 

TS PAH-H 10 

mg/kg TS 
   

Tabell 1. Sammanställning över de uppmätta halterna av 

PAH vid genomförda undersökningar. Riktvärdena som 

används är Naturvårdsverkets generella riktvärden och gäller 

för grundvatten, känslig markanvändning och mindre känslig 

markanvändning. PAH-H har ersatt riktvärdet för cancero-

gena PAH och PAH-M är PAH-ämnen som visat sig vara 

cancerogena sedan de första riktvärdena kom  

(Naturvårdsverket 1999 och 2009). 
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tiv påverkan om de inte överskrids är för 6PPD 4 mg/

kg kroppsvikt och för IPPD 62,5 mg/kg kroppsvikt per 

dag. 

 Zink finns naturligt i berggrund och jordarter, men 

mängden som lakar från gummigranulat är oftast för-

höjd i jämförelse med de naturliga halterna. Här är 

spridningen av ämnet mycket beroende av pH-värdet. I 

Helsingborgs kommun består landskapet till stor del av 

odlingsmark och till viss del av skog, vilket ger ett pH-

Fenoler och 

Fenyler Edeskär 2004 

Nilsson et al 

2005 

Naturvårdsver-

kets riktvärden 

för Ytvatten, 

Fenol 

1 mg/l 

  

 

 

 

  

  

  

4-tert-

Oktylfenol 3,22 

µg/l 

4-n-Nonylfenol 

0,0098 µg/l 

Iso-Nonylfenol 

0,541 µg/l 

Bisfenol F 2,62 

µg/l 

Bidfenol A 

12,81 µg/l 

 

Tot. beräknad 

mängd 

0,0192 mg/l 
  

 

Riktvärden sak-

nas för fenyl  

mg/kg 

 

  

 

6PPD  

0,020-0,110 

IPPD  

0,0004-0,0045 
 

Naturvårdsver-

kets riktvärden 

för känslig mar-

kanvändning, 

Fenol 

1,5 mg/kg TS 

   

 

Naturvårdsver-

kets riktvärden 

för mindre käns-

lig markanvänd-

ning, Fenol 

 5 mg/kg TS 

   

spann mellan 5 och 6,5. Detta relativt höga pH-värde 

gör att den största mängden zink bör bindas till orga-

niskt material i marken.  

 Westerberg och Mácsik (2000) har använt sig av 

skaktester även vid undersökningen av halten urlakat 

zink. Vätskorna har haft två olika pH-värden på 7 re-

spektive 13,6. Vid pH 7 fick man resultatet 1310 µg/l 

och vid pH 13,6 var halten urlakat zink 7050 µg/l, vil-

ket är högt över de riktvärden som Naturvårdsverkets 

riktvärden för ytvatten som ligger på 60 µg/l. Resulta-

tet som Edeskär (2004) presenterar kommer från lak-

försök, om det är skaktest eller perkolationstest fram-

går inte. Den uppmätta halten för zink är 188,4 µg/l 

och även här överskrids Naturvårdsverkets riktvärden 

för ytvatten. Resultaten från de olika testerna är sam-

manställda i tabell 3.  

 Fuktig lerjord som inte innehåller några större torr-

sprickor (makroporer) är ur spridningssynpunkt ett bra 

material för att hindra urlakade ämnen från att sprida 

sig till grundvattnet. En spridning via ett sådant me-

Tabell 2. Sammanställning över uppmätta halter av fenoler 

och fenyler. Riktvärdena som kommer från Naturvårdsver-

kets generella riktvärden avser, ytvatten, känslig markan-

vändning och mindre känslig markanvändning  

(Naturvårdsverket 1999 och 2009). 

Zink 
Edeskä

r 2004 

Wester-

berg, 

Mácsik 

2000 

pH 7 

Wester-

berg, 

Mácsik 

2000 

pH 13,6 

NVs riktvärden 

Ytvatten  

<60 µg/l 

--------------- 

Kanadensiska 

mått 

<30 µg/l 

 

188,4 1310 7050 

Naturvårdsver-

kets riktvärden 

för känslig mar-

kanvändning 

<250 mg/kg TS 

 

   

Naturvårdsver-

kets riktvärden 

för mindre käns-

lig markanvänd-

ning 

<500 mg/kg TS 

 

   

Tabell 3. Sammanställning över urlakade zinkhalter vid 

undersökning av gummigranulat. Riktvärdena för ytvatten är 

gränsen för en ökad risk för biologiska effekter enligt Natur-

vårdsverkets generella riktvärden. De kanadensiska måtten 

gäller för ytvattenkvalitet (Naturvårdsverket 1999 och 2009). 
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dium är långsam, och sker med en hastighet av 0,01-

0,001 m per år. Sand har betydligt högre spridnings-

hastighet på ca 10-1000 m per år. I Helsingborg är den 

grundvattenförande kapaciteten i berggrunden mycket 

hög då den till stora delar består av uppsprucken sand-

sten och spridning av ämnen kan således ske relativt 

snabbt om förhållandena är gynnsamma. Till stora 

delar överlagras berggrunden i kommunen av olika 

leravlagringar. Den största risken föreligger då främst 

vid infiltrationsområden, exempelvis där berggrunden 

bryter igenom jordavlagringarna eller där sand före-

kommer vid markytan.   

 Förslitning av gummiytor bidrar till att små partik-

lar av gummigranulatet frigörs och bildar microplaster. 

På så sätt kan små partiklar av gummit spridas med 

dagvatten från dränerade ytor eller via ytavrinning till 

vattendrag, sjöar och hav.  

4.2 Hälsopåverkan 
De olika sätt som ämnen kan komma i kontakt med 

människor och påverka hälsan är genom inandning, 

intag via munnen och hudkontakt. Spridning av olika 

föroreningar i luften kan ske genom gasavgång eller 

damning från materialet. För att gasfas ska uppnås för 

något av zink, PAH eller fenol så krävs det relativt 

höga temperaturer och risken bör därmed vara liten i 

normala miljöer. Vid användning av ytor belagda med 

gummi sker en förslitning som skulle kunna röra upp 

småpartiklar och på så vis andas in. För intag via mun-

nen utgör små barn den största riskgruppen. Men för 

att uppnå halter som kan vara skadliga behöver en 

människa få i sig en betydande mängd under längre 

tid. Hudkontakt är den faktor som ur hälsopåverkan 

sker i störst utsträckning. Här skulle kontaktallergier 

kunna uppstå när barn till exempel går barfota, kryper 

eller på annat sätt har direkt hudkontakt med ytorna.  

5 Diskussion 
Användandet av gummigranulat är en fråga som bör 

diskuteras.  

 Resultaten visar att PAH, fenoler och fenyler med 

tiden lakar ur gummigranulatet, men halterna är låga 

och överstiger inte Naturvårdsverkets riktvärden för 

varken känslig markanvändning, ytvatten eller grund-

vatten. Vid de tester som Nilsson et al. (2005) utförde 

visade det sig att den största mängden PAH i marken 

troligen kommer från nedfall av luftburna partiklar och 

urlakar inte direkt från gummit. Fenoler utgör en större 

miljö- och hälsorisk på grund av sina vattenlösliga 

egenskaper. Halterna överstiger dock inte Naturvårds-

verkets riktvärden för känslig markanvändning. 

Edeskär (2004) påtalar att om fenolerna anrikas i en 

begränsad miljö, som t.ex. en sjö, kan det orsaka för-

höjda halter och på så vis påverka organismer negativt, 

vilket är en aspekt att ta hänsyn till vid planeringen av 

en anläggning innehållande gummigranulat.   

 Zink är det ämne som visat sig laka ur i högst ut-

sträckning. Halterna i laktesterna överskrider kraftigt 

Naturvårdsverkets riktvärden för ytvatten. Det är dock 

viktigt att tänka på att laktesterna kan vara något kon-

centrerade beroende på vilken metod som använts. När 

gummigranulat används i anläggningar är ytorna drä-

nerade och kontakten med vatten är oftast mycket kort. 

Resultaten från de undersökningar som gjorts bör där-

med tolkas med hänsyn till hur de naturliga förutsätt-

ningarna förhåller sig till laktesterna.   

 En av de större riskerna med att använda gummi-

granulat i anläggningar verkar vara mikroplaster. Som 

den rapport IVL presenterade i mars 2016 visar på, rör 

det sig om stora mängder mikroplaster som når haven 

varje år, enbart från svenska källor. Genom att googla 

på orden ”plast i haven” får vi se hur mycket skräp 

som dumpas i våra hav. Mycket består av större före-

mål, men med tiden bryts även dessa ner till mindre 

partiklar och kan på så vis tas upp av allt mindre org-

anismer och sedan anrikas uppåt i näringskedjan. Där-

för bör anläggningar som lekplatser och konstgräspla-

ner innehållande gummigranulat ha god dränering som 

sker i kontrollerade former och det dränerade vattnet 

bör genomgå någon form av rening, både vad gäller 

mikroplaster och andra skadliga ämnen. Detta bör 

också beaktas för vatten som leds bort via ytavrinning 

och som kan föra med sig främst mikroplaster.  

 Överlag har de lösa jordavlagringarna i Helsing-

borg någon form av lerinslag. Det kan röra sig om le-

rig silt, moränlera, lerig morän eller dylikt. Men i vissa 

områden går berggrunden i dagen och det förekommer 

även sandavlagringar. Exempel på sådana områden 

enligt SGUs rapport om grundvattnet i Helsingborg är 

Örbyfältet, stränderna samt områden med berggrund i 

framförallt västra delarna av kommunen. I dessa områ-

den är det därför viktigt att särskild hänsyn tas vid 

exploatering. I vissa fall bör man undvika byggnation 

på sådana platser (Gustafsson et al., 2014).  

 Enligt miljömålet ”Giftfri miljö” ska vi försöka 

minska spridningen av farliga ämnen och microplaster 

i miljön. Arbetet med detta mål går ut på att minska 

mängden naturfrämmande ämnen som PAH, fenyler 

och fenoler. De naturligt förekommande ämnena, i det 

här fallet zink, ska vara nära bakgrundsnivåerna. De 

punkter som regeringen har tagit fram för detta mål 

innebär att vi ska hjälpa miljön att återhämta sig. Där-

för är vårt arbete med avfallstrappan också viktigt. Vi 

ska i så lång utsträckning som möjligt minimera mäng-
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den deponerat avfall. Istället ska vår konsumtion på-

verka så lite som möjligt och vi ska återanvända och 

återvinna så mycket vi kan av det vi redan skapat. Att 

då tillverka gummigranulat av däck är ett bra alterna-

tiv, men det får som sagt inte ske på bekostnad av våra 

framtida generationers hälsa och miljön.  

 Något som inte tagits upp i det här arbetet men som 

bör beaktas är arbetsmiljön för dem som tillverkar 

gummigranulat eller arbetar med anläggning av 

materialet. Även hanteringen av gummigranulatet när 

en lekplats eller konstgräsplan är utsliten och behöver 

tas bort är något som behöver utredas vidare. Hur ska 

materialet tas om hand, skall gummit i detta led skick-

as till energiutvinning genom förbränning? Det var ju 

precis det som skulle undvikas i första steget när däck-

en gjordes om till gummigranulat.  

6 Slutsats 
Av de ämnesgrupper som ingått i denna studie är det 

enbart zink som lakar ur i så höga halter att det översti-

ger Naturvårdsverkets riktvärden. Men oavsett så är 

gummigranulatet en bidragande faktor till den totala 

mängden utsläpp som sker i vårt samhälle. Det största 

problemet med materialet verkar vara de mikroplaster 

som bildas vid slitage och nedbrytning av äldre materi-

al. Därför är geologin en viktig faktor när det gäller 

spridning av framförallt mikroplaster. En lerinnehål-

lande och mindre permeabel jordart är att föredra då 

det begränsar spridningen i stort. Förslagsvis skulle en 

kontrollerad dränering och ytavrinning med någon 

form av rening vara ett bra alternativ för att minska 

spridningen av ämnen och mikroplaster i naturen.  

 Placeringen av en anläggning innehållande gummi-

granulat bör också övervägas noggrant. I en stads-

miljö, som redan tidigare är starkt påverkad av trafik 

och andra utsläppskällor, bör användandet av gummi 

inte utgöra någon ökad risk för miljön. I ett naturom-

råde som har betydligt lägre bakgrundshalter däremot, 

kan påverkan bli större. En fördel med att använda 

gummi på ytor istället för sand, är att det ökar tillgäng-

ligheten för alla, oavsett fysiska förutsättningar.  

 Med miljömålet ”Giftfri miljö” i tankarna är det 

inte optimalt att sprida främmande material i naturen, 

ens i små mängder. Men att kunna använda ett materi-

al som annars skulle skickats till förbränning och se-

dan läggas på deponi, är förenligt med de mål som 

avfallstrappan strävar att nå. Att kunna ge detta avfall 

ett nytt värde och användningsområde är en positiv 

utveckling, men den får inte ske på bekostnad av fram-

tida generationers hälsa och miljö. Vad som händer 

med gummit när lekplatsen blivit utsliten bör också 

diskuteras för att undvika att det skickas till energiut-

vinning.  

 Gummigranulat är ett alternativt material till fall-

skydd. Men dess positiva sidor måste vägas mot de 

negativa och jämföras mot övriga alternativ som sand 

när t.ex. en lekplats ska anläggas.  
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