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Indledning og formål 

I Rudersdal Kommune skal der foretages renovering af et par kunstgræsbaner pla-

ceret henholdsvis ved Birkerød Stadion og ved Rundforbi Idrætsanlæg. Miljøafde-

lingen Team Vand i Rudersdal Kommune ønsker sammen med Rudersdal Kom-

mune Kultur og Idræt at finde de miljømæssigt og økonomisk mest forsvarlige løs-

ninger for den forestående renovering af banerne, og har på denne baggrund an-

modet Orbicon om at tilvejebringe et robust fagligt beslutningsgrundlag for den 

kommende renovering. 

 

Orbicon har på baggrund af forelagt materiale omkring de 2 eksisterende anlæg og 

lokaliseringen af disse, udarbejdet separate notater for hver af disse anlæg, hvori 

de anlægsspecifikke forhold diskuteres og evalueres. Diskussion og evaluering ta-

ger udgangspunkt i de generelle problemstillinger, der knytter sig til anlæg og drift 

af kunstgræsbaner. I dette notat er disse forhold beskrevet nærmere således at no-

tatet er dækkende for kunstgræsbaner generelt.  

 

Notatet tager udgangspunkt i eksisterende viden som beskrevet i en række rappor-

ter nævnt i referencelisten til dette notat /1/ - /9/.  Endvidere tager notatet afsæt i 

erfaringer fra den lange række af kunstgræsbaner og tilknyttede risikovurderinger, 

hvor Orbicon har været involveret gennem mange år. 
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I det følgende er de enkelte materialer i opbygningen af en kunstgræsbane gen-

nemgået, og efterfølgende er der beskrevet forhold af miljømæssig væsentlighed 

ved driften af et kunstgræsanlæg. 

 

Materialer og stoffer i græstæppet – strå, måtte og backline 

Græstæppet består overvejende af plastik, der enten er polyethylen (PE) eller po-

lypropylen (PP) anvendt til henholdsvis strå og primær måtte. Bagsiden af måtten 

er oftest udført af en latex (naturgummi) tilsat fx carboxyleret SBR gummi (Styren-

Butadien-Rubber), og eventuelt forankret på en geotekstil af fx PP eller polyester. 

Der ses af og til produkter med måtter baseret på polyurethan (PUR). 

 

Græsstrå er tilsat farvestoffer, der typisk er enten kompleksforbindelser med kob-

ber eller organiske azo-farvestoffer, og tillige tilsat UV-stabilisatorer, antioxidanter 

og flammehæmmere. Disse er typisk højmolekylære phenoliske strukturer og mole-

kyler indeholdende funktionelle amingrupper. Flammehæmmere kan være af både 

organisk og uorganisk oprindelse. PE plastik i tynd støbning er generelt bøjeligt og 

smidigt, og derfor er anvendelse af blødgørere minimal, men der kan ikke udeluk-

kes et indhold af sådanne stoffer i enkelte produkter. 

 

Generelt er det af hensyn til produkternes holdbarhed og stabilitet meget vigtigt, at 

disse indholdsstoffer ikke udvaskes fra produktet, idet funktionaliteten af materialet 

herved vil mindskes med ødelæggelse af produktet til følge.  

 

Den samlede masse af græstæppe er omkring 2 – 2,5 kg/m2. Samlet vurderes 

græstæppet at kunne bidrage med stoffer som kobber (fra farvestof) og zink (fra 

SBR gummi i latexcoating), samt i mindre omfang fx blødgørere som DEHP og 

nonylphenoler.  

 

Materialer og stoffer i stødabsorberende lag – E-layer og shockpad 

Under græstæppet kan der eventuelt udlægges et stødabsorberende (shockpad), 

præfabrikeret eller in-situ støbt E-layer. Laget er permeabelt, og dermed er overfla-

dekontakt med infiltrationsvand reduceret i forhold til udlagte løse granulater. Stød-

absorberende lag består typisk af sort SBR-gummi (dækgranulat) støbt sammen 

med en polyurethan (PUR) eller præfabrikeret PE/PP skummåtter. 

 

Den samlede masse af et stødabsorberende lag er omkring 5 – 10 kg/m2 afhængig 

af udlagt lagtykkelse og materiale. Typiske stoffer i stødabsorberende lag er tung-

metaller (fx zink fra SBR gummi) og organiske forbindelser anvendt som blødgø-

rere og stabilisatorer (fx DEHP, nonylphenoler og octylphenoler). 

 

Materialer og stoffer i granulater – infill 

Generelt findes 3 typer af gummigranulat anvendt til infill i kunstgræsbaner, og der-

udover ses enkelte baner opbygget med infill af sand, kokosskaller eller granulat af 

kork. 
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Oftest anvendes gummigranulat fremstillet af brugte bildæk også kaldet sort SBR, 

og i mindre omfang anvendes industrigummi som EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-

Monomer) eller TPE (Thermo-Plastic-Elastomer som fx SEBS produceret af Sty-

ren-Ethylen-Butadien-Styren). Både sort SBR og EPDM gummi er vulkaniseret – 

en proces, hvor der ved addition af svovl til polymeren og tilsætning af en række 

andre additiver, tilføres større styrke og bedre egenskaber til gummimaterialet. 

 

Sort SBR gummi er et genbrugsprodukt fremstillet af granulerede brugte bildæk, og 

sammensætningen af granulatet afspejler derfor variationer i råmaterialet. Variatio-

nen i tilsætningsstoffer til bildæk er stor og omfatter fx carbon black, højaromatiske 

olier, zinkoxid, stearinsyre, antioxidanter og antiozonanter. Hertil kommer svovl og 

acceleratorer fra vulkaniseringen, som typisk omfatter fx benzothiazol. Der fore-

kommer endvidere blødgørere som fx ftalater og langkædede alkylphenoler i gra-

nuleret sort SBR gummi. 

 

EPDM gummi er et industriprodukt, der i højere grad selv er vejrbestandig og der-

for ikke nødvendiggør tilsætning af antiozonanter til materialet. Der er dog også her 

et indhold af zinkoxid, samt indhold af acceleratorer baseret på kvælstof og svovl. 

Endvidere anvendes naphteniske olier som blødgøringsmidler. EPDM gummi be-

tragtes ofte som mindre miljøbelastende end sort SBR, men hvor EPDM er nypro-

duceret og derfor uden forudgående udvaskning af stoffer, er sort SBR delvist ud-

vasket og vædret. Det bemærkes dog, at der ved granuleringen af sort SBR gummi 

vil blive blotlagt nye indre strukturer, der vil udsættes for udvaskning. 

 

Tidligere anvendelse af højaromatiske olier med væsentligt indhold af PAH’er i pro-

duktionen af bildæk medførte indhold af PAH’er i sort SBR gummi, men med fast-

sættelse af bestemmelserne i Dækbekendtgørelsen er der foretaget en regulering i 

indhold af PAH’er i sort SBR gummi, samt for udvaskning af en række ftalater og 

zink. Egenskaberne skal dokumenteres med kemiske analyser /5/.  

 

Den samlede masse af løst gummigranulat udlagt som infill på kunstgræsbaner er 

afhængig af stråenes længde, og varierer typisk mellem 10 – 15 kg/m2. Der sker 

løbende et tab af gummigranulat som diskuteret senere i dette notat. Der efterfyl-

des derfor med nyt løst gummigranulat af en størrelsesorden på 0,35 – 0,65 kg/m2 

om året. 

 

Vurdering af indholdsstoffer og koncentrationer i drænvand 

Der er gennem de seneste år opnået et større kendskab til nogle af indholdsstof-

ferne i drænvand fra kunstgræsbaner med forskellige materialesammensætninger, 

og om indholdsstoffer i de enkelte anvendte plast- og gummimaterialer. I det føl-

gende er givet en gennemgang af væsentlige resultater fra de udførte moniteringer 
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og undersøgelser, og en vurdering i forhold til miljørisiko. Gennemgangen er base-

ret på oplysninger fra en kortlægningsrapport fra Miljøstyrelsen og en rapport om 

regulering af drænvand udarbejdet af DHI for BIOFOS/HOFOR /1//3/. 

Det skal her fastslås, at drænsystemer under kunstgræsbaner ikke er vandførende 

hele tiden, og der er derfor ikke tale om en konstant bortledning af drænvand.  

Sammensætningen af drænvandet giver et billede af infiltrationsvandets sammen-

sætning, og belyser derfor alene størrelsen af koncentrationer og stoftransport 

henholdsvis ned i jorden under drænniveau og bortledt med drænvand. 

 

Generelt udgør infill den største andel af den samlede masse af gummi og plast 

per kvadratmeter, men hvor der alene anvendes sand som ballast og eventuelt 

suppleret med infill af kokosskaller eller kork er kunstgræstæppet det eneste mate-

riale af gummi og plast. 

 

Kunstgræsbaner udelukkende etableret med sand som infill har en udvaskning af 

kobber og zink, der i nogle tilfælde er konstateret højere end miljøkvalitetskravene 

(EQS: Environmental Quality Standards) for disse stoffer i fersk og marint miljø. 

Der er tillige konstateret lave indhold af blødgøreren DEHP, samt i enkelte tilfælde 

også et lavt indhold af nonylphenolethoxylater. Udvaskningen svarer her til afgi-

velse fra kunstgræstæppet.  

 

Kunstgræsbaner etableret med de miljøvenlige infill produkter af granuleret kork el-

ler kokosskaller viser samme indholdsstoffer som ved infill af sand, men også ind-

hold af iltforbrugende stof (BOD) og mere svært omsætteligt organisk stof (COD).  

 

Ved baner med infill af gråt industrigummi (EPDM) er der udført analyser af en lang 

række indholdsstoffer, men for mange af disse stoffer blot på enkelte prøver. Ge-

nerelt ses der fra disse baner et forhøjet indhold af kobber og zink, samt også her 

lave indhold af DEHP. For både zink og DEHP ses enkelte spidsværdier der påvir-

ker middelværdierne af samtlige prøver, men generelt ses medianværdien for zink 

omkring en faktor 2-3 over EQS værdien for fersk recipient, mens medianværdien 

for DEHP overholder EQS værdien.  

 

Ved infill af sort SBR gummi ses ligeledes forhøjet indhold af kobber og zink, samt 

lave indhold af DEHP. Også her er der tydelige spidsværdier der påvirker middel-

værdierne for både kobber, zink og DEHP. Der ses tillige spidsværdier for indhold 

af octylphenol og nonylphenoler. Generelt ses udvaskningen af kobber og zink fra 

sort SBR gummi som spidsværdier noget højere end fra EPDM gummi, mens me-

dianværdierne ligger indenfor en faktor 2-3 i forskel. For blødgøreren DEHP ses 

udvaskningen at være mindre fra sort SBR end fra EPDM gummi.  
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Generelt ses den oftest anvendte infill type af sort SBR gummi, og dermed også 

den oftest undersøgte af de forskellig infill typer, at resultere i en lav udvasknings-

koncentration af en lang række forskellige stoffer. Den grå industrigummi af EPDM 

er dog til sammenligning ikke fri for udvaskning af sammenlignelige indholdsstoffer.  

DHI (2017) opsummerer generelt, at vurderet i forhold til miljøkvalitetskrav for fer-

ske og marine recipienter, så er det primært zink i drænvandet der udgør et pro-

blem, mens indhold af DEHP i drænvand til ferske recipienter med lav strømnings-

hastighed vil kunne være problematisk. Endvidere vurderes især zink, DEHP og 

måske nikkel at kunne være et problem overfor grundvandet, idet disse stoffer dog 

generelt forventes at blive bundet eller adsorberet til jordmatricen.  

 

Regnvand er som følge af ligevægt med atmosfærens indhold af kuldioxid og an-

dre sure gasser generelt svagt surt (kulsyre, svovlsyre mv.). I kunstgræsbanens 

opbygning med bundsikringsmaterialer af sand og grus findes ikke nogen neutrali-

serende stoffer, så når drænvand fra kunstgræsbaner som målt er svagt basisk 

(pH 7,5 – 9) må der i de udlagte plast- og gummimaterialer findes basiske stoffer. 

Dette kunne typisk være oxider og hydroxider af metaller og tungmetaller, som 

også er konstateret i drænvandsprøverne.  

 

De fleste tungmetaller vil under basiske forhold (pH> 7,5) hovedsagelig findes som 

udfældede hydroxider og karbonater. Det vurderes derfor, at der ved infiltration til 

grundvandsmagasiner gennem jordmatricen vil ske tilbageholdelse som følge af fil-

trering og udfældning for så vidt angår tungmetallerne, samt adsorption til jordma-

tricens indhold af organisk stof for så vidt angår de organiske indholdsstoffer.  

 

I fald der i driften af banerne anvendes tømidler eller i særlige tilfælde bekæmpel-

sesmidler mod fx bakterier, skimmel og mos vil disse også kunne genfindes i dræn-

vand og infiltrationsvand fra banerne. Anvendelsen af driftsmidler er kun undersøgt 

for så vidt angår indhold af klorid og viser, at i fald der saltes på banerne vil dette 

kunne medføre særdeles høje indhold af klorid i drænvandet. 

 

Et højt indhold af klorid vurderes at kunne udgøre et ikke ubetydeligt problem i fald 

drænvandet udledes til recipienter uden sikkerhed for efterfølgende fortynding. Ud-

ledning af drænvand med højt indhold af salt til recipient sker dog i vinter- og for-

årsperioden, hvor vandføringen og dermed fortyndingen i recipienten er størst.  

 

I forhold til risiko for grundvand er det vurderet af DHI og Orbicon (2016), at anven-

delse af salt kan udgøre et problem, men også at problemet skal ses i sammen-

hæng med anden tilførsel af salt til grundvandsmagasiner som fx nedsivning af vej-

vand. Alternativer til anvendelse af salt er diskuteret sidst i dette notat. 

 

Anvendelsen af salt udgør af størrelsesordenen 0,3 – 0,4 kg/m2 årligt /9/. Anven-

delsen følger forekomsten af lave nattemperaturer, og udvaskningen af salt følger 



 

6/12 

med den førstkommende nedbør enten til dræn eller til infiltration mod grundvands-

magasiner. Et billede af anvendelse og udvaskning fremkommer ved at kaste et 

blik på årsvariationen i nedbør og dag-/nattemperaturer for Nordsjælland som vist i 

figur 1. 

 

 

Figur 1 Klimaforhold i København og Nordsjælland i 2017 fra DMI 

 

Det fremgår af figur 1, at temperaturen over døgnet er omkring frysepunktet i perio-

den december – marts, og anvendelsen af tømidler sker derfor næsten udeluk-

kende i denne periode. Hovedparten af nedbørsmængderne kommer imidlertid i 

perioden juni – november, og giver her anledning til den største afledning af dræn-

vand fra kunstgræsbanerne. Umiddelbart må der derfor forventes en stærk kon-

centration af klorid i en lille mængde af drænvand i forårsperioden, og en svag kon-

centration af klorid i en stor mængde af drænvand i efterårsperioden. 

 

Den samlede saltmængde bortledes med enten infiltrationsvand til førstkommende 

grundvandsmagasin eller med drænvand til udledningsstedet. Størrelsen af disse 

strømme afhænger af drænsystemets opbygning og effektivitet. I fald grundvands-

standen er høj og siver mod recipienten, vil tilførslen af salt til recipienten ske over 

længere tid med deraf følgende stor fortynding. 

 

Generelt må det for anvendelse af salt fastslås, at risikoen for grundvandsressour-

cen mindskes med stor afledning af drænvand, og hvor grundvandsforhold omkring 

banerne fører til enten en stor terrænnær afstrømning til recipient eller en større af-

strømning til recipient end lokal grundvandsdannelse til udnyttede grundvandsma-

gasiner (godt beskyttet grundvandsmagasin). Derimod vil risikoen for grundvands-

ressourcen og eventuel indvinding være stor ved en betydelig infiltration til dybder 

større end nærmeste recipient, ved nærliggende boringer nedstrøms, og ved større 

antal/areal af saltede kunstgræsbaner indenfor indvindingsoplandet til en vandfor-

synings kildeplads.   



 

7/12 

Koncentrationer ved saltning 

Ved anvendelse af kloridholdige tømidler på kunstgræsbaner i en størrelsesorden 

som nævnt ovenfor på 0,3 – 0,4 kg/m2 årligt /9/, og en skønnet infiltrationsmængde 

på omkring 650 mm/år svarende til 650 l vand/m2, kan der beregnes en middel-

værdi for indhold af klorid i det infiltrerende vand, der delvist fjernes fra baneområ-

det med drænvandet og delvist infiltrerer under drænniveau til underliggende 

grundvand.  

 

Med et indhold af klorid i de kloridholdige tømidler på mellem 61% (NaCl) og 75% 

(MgCl2) fås følgende middelkoncentrationer: 

 

- Ved 0,4 kg salt/m2: 375 – 462 mg klorid/L 

- Ved 0,3 kg salt/m2: 282 – 346 mg klorid/L 

 

Det bemærkes, at ovennævnte beregninger er som årsgennemsnit, og at der na-

turligvis er større udsving mellem koncentrationer umiddelbart efter brug og lang tid 

efter at hovedparten af saltet er udvasket. 

 

Set i lyset af et grundvandskvalitetskriterium på 250 mg/L for klorid, så vil årsgen-

nemsnittet altså overskride kvalitetskriteriet. Det må samtidig fastslås, at der trods 

alt ikke skal reduceres meget i koncentrationen ved fx opblanding/fortynding i 

grundvandsmagasinerne med lavt belastet grundvand, eller foretages bortledning 

af drænvand for reduktion i den samlede massebelastning af grundvandsressour-

cen.  

 

Vurdering af alternativer til salt (NaCl) for bekæmpelse af is og sne 

Der findes en række alternativer til anvendelse af salt (NaCl) ved bekæmpelse af is 

og sne som fx produkter med indhold af calcium- og magnesiumklorid, urea og 

salte af acetat og formiat. Der er i nedenstående tabel 1 kort gennemgået fordele 

og ulemper ved de nævnte alternativer.  

 

Tømiddel Fordele og ulemper 

Salt (NaCl)  Effektiv smeltning, korrosionsfremmende, tilførsel af na-

trium og klorid til miljøet, skader beplantning 

Calcium- eller  

Magnesiumklorid 

Mere effektiv ved lave temperaturer, korrosionsfrem-

mende, tilførsel af klorid til miljøet, skader beplantning 

Urea Mindre korrosionstryk end salt, organisk stof, let omsæt-

telig, iltforbrugende, kvælstofholdig 

Calcium, Magne-

sium acetat (CMA) 

Mindre korrosionstryk end salt, organisk stof, let omsæt-

telig, iltforbrugende 

Natrium eller Ka-

lium formiat 

Mindre korrosionstryk end salt, organisk stof, let omsæt-

telig, svagt iltforbrugende, tilførsel af natrium eller kalium 

Tabel 1 Salt og alternative tømidler – fordele og ulemper 
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Det fremgår af tabellen, at der såvel teknisk som miljømæssigt er både fordele og 

ulemper ved de nævnte tømidler. Generelt ønskes afledning og infiltration af vand 

med højt indhold af klorid mindsket eller undgået, ligesom vand med iltforbrug og 

eventuelt indhold af kvælstof og i mindre grad kalium vil kunne give problemer med 

øget vækst i overfladevand.  

 

Derfor bør kunstgræsbaner kun tilføres kloridholdige midler i begrænset omfang, 

og om muligt bør det overvejes om der supplerende kan anvendes nogen af de al-

ternative tømidler som fx acetater og formiater på den specifikke lokalitet. Eventu-

elt ved en kombination af flere forskellige midler eller ved variation af midler efter 

bane- og vejrforhold (bar frost, sne i banen etc.) 

 

Vurdering vedrørende mikroplast – spredning til eksternt miljø 

Der er stigende fokus på tabet af gummigranulat fra kunstgræsbaner – et tab som 

meget tydeligt fremgår dels af det løbende behov for tilførsel af nyt granulat til ba-

nerne, og dels visuelt af den tydelige spredning til områder omkring banerne. Ud 

over tabet af gummigranulat sker der tillige et løbende mindre slid af græstæppets 

strå med dannelse af fragmenter af plastik (mikroplast). 

 

Det samlede tab af gummigranulat og afslidte plastikdele fra kunstgræsbaner er 

søgt estimeret i et miljøprojekt fra 2015 vedrørende forekomst, effekter og kilder til 

tab af mikroplast til det eksterne miljø i Danmark /6/. Det samlede tab fra kunst-

græsbaner blev på daværende tidspunkt vurderet til at være 450 – 790 ton/år, og 

dermed en væsentlig kilde til spredning af mikroplast i Danmark. Miljøstyrelsen har 

i 2017 udgivet en kortlægningsrapport for kunstgræsbaner (høringsudkast) /1/, der 

indeholder en opsamling på viden omkring spredning (tab) af mikroplast fra kunst-

græsbaner.  

 

Generelt har gummigranulat fra genanvendelse af dæk en partikelstørrelse med 

variation mellem 700 µm og 3 mm, og granulatet tilhører derfor fraktionen af pri-

mær mikroplast, der generelt har størrelser fra 1 µm til 5 mm. Spredningsvejene for 

gummigranulat fra kunstgræsbaner vurderes primært at være overjordisk, hvoraf 

hovedparten fjernes med de aktive eller tabes til omgivelserne via mekanisk drift 

som fx snerydning. Tabet sker overvejende til omgivende ubefæstede og befæ-

stede arealer, hvor granulat fx via afløb kan føres videre til renseanlæg eller reci-

pienter. Størrelsen af dette tab er vurderet til mere end 95% af det samlede tab.  

 

Tabet af fint partikulært gummimateriale gennem kunstgræstæppet og videre ned i 

banens bundsikringsgrus til dræn og toppen af jordplanet med infiltrerende regn-

vand er ikke estimeret. Orbicon vurderer, at den samlede masse af denne 

mængde er meget beskeden, men at den miljømæssigt kan have betydning ved vi-

dere bortledning af drænvand til recipient. Det må med sikkerhed fastslås, at der vil 



 

9/12 

være en mindre miljøpåvirkning herfra, dels fordi partiklerne har indhold af de kemi-

ske stoffer, der findes i gummigranulatet, og dels fordi der vil være adsorberet stof-

fer til materialeoverfladen. 

 

Miljøstyrelsen har også fokus på den problemstilling, der knytter sig til spredningen 

af mikroplast via spildevandsudløb /2/. Miljøstyrelsen nævner her den senere frigi-

velse af stofferne i partiklerne til miljøet, men også at der kun er begrænset viden 

om, hvordan miljøet påvirkes af mikroplastpartikler. Miljøstyrelsen anbefaler ud fra 

et forsigtighedsprincip, at spredningen bør begrænses så vidt det er muligt /2/. 

 

Gummi har en densitet, der kan være større end 1 g/cm3 (vand) og ofte op imod 

1,2 g/cm3. Gummigranulat vil derfor kunne synke til bunds i vand. Samtidig gør par-

tikelstørrelsen, at granulatet i større eller mindre omfang tilbageholdes i baneop-

bygningen af grus og i jorden herunder, såfremt infiltrationsvandet fortsætter ned 

imod grundvandet. Her vil en opbygning af jordsøjlen under bundsikringsgrus med 

finkornede materialer som fx ler tilbageholde væsentlige dele af partikelmængden, 

men samtidig kunne danne et ”filtermedie”, der mindsker infiltrationen, øger ophob-

ningen af vand og derved øger afledningen af vand med drænsystemet. 

 

Muligheder for rensning af drænvand 

Generelt omfatter indholdsstofferne i drænvand fra kunstgræsbaner et bredt spek-

trum af forskellige organiske stoffer og en række tungmetaller, der alle overvejende 

kan påvises i forholdsvis lave koncentrationer. Enkelte stoffer som DEHP, oc-

tylphenol og nonylphenolethoxylater, samt tungmetallerne kobber, zink og nikkel 

synes at være de væsentligste stoffer, men alene med koncentrationer der svagt 

overskrider miljøkvalitetskriterier for ferske og marine recipienter. Moniteringsresul-

tater viser ofte spidsværdier og vidner om en noget varierende sammensætning af 

drænvandet. Ud over indholdsstofferne vil der kunne være mulighed for indhold af 

gummigranulat som meget fint materiale.  

 

Rensning for disse stoffer i de aktuelle koncentrationsniveauer vil generelt skulle 

ske ved simpel langsom filtrering og tilbageholdelse som fx gennemsivning af filter-

muld i regnvandsbed eller grøfter. Langsom filtrering kræver opholdstid og dermed 

et opmagasineringsvolumen afpasset efter afstrømningen i drænsystemet og infilt-

rationshastigheden i bassin eller grøft. En rensningseffekt kan ligeledes opnås ved 

tilbageholdelse eller sedimentation i gennemstrømmet bassin med tilstrækkelig op-

holdstid. 

 

Rensning og håndtering af drænvand forud for udledning til recipient vil typisk 

kunne ske ved følgende metoder: 

 

- Udledning af drænvand til grøft med tilpasset filtermuld (langsomfiltrering). 

Drænvand kan derefter nedsive og udledes med grundvand til recipient el-

ler opsamles i underliggende dræn efter oprensning 
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- En variation, hvor der efter bundfældning foretages overrisling af et grønt 

(græsklædt) område med drænvandet 

- Udledning til våde bassiner med opholdstid (se fx www.separatvand.dk) 

- Udledning gennem rensefiltre dimensioneret med henblik på at fjerne spe-

cifikke stoffer. Fx filtre med mineraler eller andet til fjernelse af tungmetaller 

m.v. (zeolit, olivin, organisk stof). Filtre kræver pasning og regenerering 

med mellemrum. 

 

Rensning for indhold af klorid er ikke mulig med simple og økonomisk relevante 

metoder.  

 

Før eventuelle rensningsforanstaltninger føres drænvandet typisk igennem en 

sandfangsbrønd for opsamling af faste materialer som sand og granulat. Denne 

brønd skal tilses og renses op hyppigt. 

 

Der vil i særlige tilfælde kunne etableres faskiner med magasinkapacitet i fald jor-

dens hydrauliske egenskaber og tilstedeværelse af en væsentlig umættet zone gør 

det muligt at infiltrere til underliggende grundvandsmagasiner eller til nærliggende 

recipienter eller vådområder.  

 

Generelt skal der dimensioneres efter tilstrømningen af drænvand, der afhænger af 

størrelsen af en regn hændelse og de aktuelle drænforhold, hvor sidstnævnte af-

hænger af drænopbygning og hydrauliske egenskaber af råjord, bundsikringsmate-

riale og drængrus. 

 

Generelle anbefalinger 

Regnvand der infiltrerer gennem en kunstgræsbane vil enten bortledes som dræn-

vand eller nedsive til underliggende grundvandsmagasiner, hvorfra det enten siver 

til nærliggende vådområder og recipienter eller trænger dybere ned i jorden til den 

egentlige grundvandsressource. 

 

Der er ved ovenstående gennemgang af indholdsstofferne i drænvand fra kunst-

græsbaner konstateret, at dette kan indeholde en række tungmetaller (zink, kobber 

og måske nikkel), en række organiske stoffer (DEHP, octylphenol og nonylpheno-

ler), samt eventuelt salt (klorid) i koncentrationer, der kan udgøre en risiko for 

grundvand eller recipient.  

 

Der ses en basisudvaskning fra kunstgræsbaner med stoffer som zink og kobber, 

samt blødgørere som DEHP og nonylphenoler. Endvidere synes der ikke at være 

afgørende forskel på udvaskningen fra EPDM gummi og sort SBR gummi, og i ly-

set af den markante prisforskel der er på disse produkter vurderes sort SBR gummi 

at være et hensigtsmæssigt valg, dog således at udledning til recipienter med lav 

vandføring kan/bør sikres med simple rensningsforanstaltninger. 

 

http://www.separatvand.dk/
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Anvendelse af kloridholdige tømidler vil kunne udgøre en risiko for nærliggende 

grundvandsindvinding, og udgør endvidere en generel belastning af grundvands-

ressourcen med klorid. Den enkelte banes afdræningsforhold og de hydrogeologi-

ske forhold på lokaliteten er imidlertid afgørende for, hvilket miljø den anvendte 

saltmængde bortledes til.  

 

På baggrund heraf anbefaler Orbicon generelt følgende:  

 

- At kunstgræsbaner som udgangspunkt skal placeres, opbygges og etable-

res med fokus på, at anlægget er uden eller med mindst mulig miljømæs-

sig risiko og miljøpåvirkning. 

- At den anlægstekniske drænløsning sammentænkes med den miljømæs-

sige risiko, og eventuelt kombineres med henblik på minimering af risiko og 

belastning af eksternt miljø. 

- At indretning og drift af drænløsningen sikrer mod flugt af granulat. 

- At drænløsningen beskrives, og at funktionalitet sikres ved kontrol og vedli-

gehold. 

- At der driftsteknisk er fokus på at mindske eller helt forhindre spredning af 

gummigranulat. 

- At saltning som udgangspunkt skal foretages med omtanke og eventuelt 

reguleres, således at belastning med klorid mindskes ved erstatning med 

egnede alternativer.  

- At anvendelse af bekæmpelsesmidler helt undgås både ved kunstgræsba-

ner med nedsivning og ved baner med udledning af drænvand til recipient. 

 

I fald både nedsivning og udledning til recipient skal undgås kan kunstgræsbaner 

anlægges med underliggende total drænmåtte/membran for opsamling og udled-

ning af opsamlet drænvand til kloaksystemet. 
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