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FORELØBIGE ANALYSER – FØRSTE HALVÅR

• Resultater målekampagne 1

• Målekampagner

• Spillere

• Barrierer

• Vedligehold

• Udvaskning



MÅLEKAMPAGNER SPILLERE OG UDENLANDSKE 
RESULTATER



MÅLEKAMPAGNE 1 – OPSAMLING LANGS BANE

Barrierer – varierende

højder: 20, 40 og 60 cm

Sampling langs hegn:

20 cm midt (N)

20 cm hjørne (NØ)

40 cm mod hjørne (NØ)

40 cm mål (NØ)

60 cm mål (SØ)

60 cm mod hjørne (SØ)

Spillere Hegn

Samlebrønde

Maskiner



MÅLEKAMPAGNE 1 – OPSAMLING LANGS BANE

• Hvor spredes granulatet?

• Opsamling af granulat langs bane via 
samlingsfelter

• 2 felter i forlængelse 0,6 m x 1,0 m

• 6 samplingpositioner

• Periode: 6. juli 2022 (uge 23) – 2. december 2022 
(uge 48)



MÅLEKAMPAGNE 1 – OPSAMLING LANGS BANE

Hvor spredes granulatet?

nr Position kg/bane/år
1 Langside 20 cm midt 6,05
2 Langside 20 cm hjørne 40,19
3 Bagside 40 cm mod hjørne 1,51
4 Bag mål 40 cm 8,13
5 Bag mål 60 cm 0,62
6 Bagside 60 cm mod hjørne 0,14



MÅLEKAMPAGNE 1 – OPSAMLING LANGS BANE  
SAMMENLIGNING MED PRÆ-KAMPAGNE

Målekampagne 1 Præ-kampagne

• Samme trend som målekampagne/præ-kampagne: 60 cm barriere giver lavest emission: 0,42-0,62 kg/bane/år

• 40 cm barriere giver højere emission: Op til 8 kg/bane/år

• 20 cm barriere giver højeste emission: 2-40 kg/bane/år

nr Position kg/bane/år
1 Langside 20 cm  0-6 m fra hjørne 1,15
2 Langside 20 cm  6-12 m fra hjørne 2,02
3 Langside 20 cm  12-18 m fra hjørne 1,48
4 Langside 20 cm  18-24 m fra hjørne 0,87
5 Mål hjørne 40 cm 22 m 0,14
6 Bag mål 40 cm 11 m 0,64
7 Bag mål 60 cm 11 m 0,42

nr Position kg/bane/år
1 Langside 20 cm midt 6,05
2 Langside 20 cm hjørne 40,19
3 Bagside 40 cm mod hjørne 1,51
4 Bag mål 40 cm 8,13
5 Bag mål 60 cm 0,62
6 Bagside 60 cm mod hjørne 0,14



INDLEDENDE SCREENINGER

• <5 kg fra spillere

• Op til 40 kg over kanten ved 20 cm

• Op til 8 kg over kanten ved 40 cm

• Op til 0,65 kg over kanten ved 60 cm



MÅLEKAMPAGNE 1 – EMISSION 
VEDLIGEHOLDELSESUDSTYR (TRAKTOR)  

• Traktor rengjort med trykluft

• Placerede på folie

• Efterrengjort af TI

• Opsamlet: 4,6 gram gummi

• Hvis brug er 50 gange pr. år:

Emission 0,23 kg/bane/år



MÅLEKAMPAGNE 1 – SAMLET EMISSION EXCL. VAND

Worst case scenarios:

Ved 60 cm barriere: Ca. 6 kg/bane/år

Ved 40 cm barriere: Op til ca. 14 kg/bane/år

Ved 20 cm barriere: Op til ca. 46 kg/bane/år

Målinger skal replikeres.



BELASTNING AF BANE

• Vi skal være opmærksomme på skæve belastninger af banen. 

• Sæsonvariationer 

• Vær forsigtig med sammenligning med andre studier med flere eller færre spillertimer

• Belastningen skal valideres og/eller korrigeres i forhold til de virkelige forhold (antal spillere)

• Emissionen skal korreleres med spillerbelastning



YDERLIGERE MÅLINGER

Nuværende analyser:

• Gummi opsamlet under 4 af felterne 
er under analyse

• Dette gummi ville formentlig også 
være fanget på “den blå strækning”

Evt. supplerende analyser:

• Hvad er emission ved hovedudgang 
(evt. opsamling på spillerhold ved 
passage der? – vil nok uændret være < 
5 kg/bane/år?)

• Hvad er emissionen ved hegn i det 
modsatte hjørne 60 cm barriere? 



PRØVETAGNING - VAND



TESTSITES I SILKEBORG

Søholt:
Blandingsprøve fra de to brønde med tilløb fra membranfelter
(Anvendt til alle drænvandsprøver)

Gødvad:
PFAS-prøvetagning ved Gødvad-banen

Silkeborg

Silkeborgbanen (Søholt) – Infill af gummigranulat

Gødvad – Infill af sand



RESULTATER FRA DRÆNVANDSPRØVER

Af de gængse drænvandsanalyser blev kun kobber 
og zink fundet i målbare koncentrationer.

Resultaterne for PFAS og mikroplast kommer på de 
følgende slides



RESULTATER AF PFAS-PRØVER

Der blev testet for 22 forskellige 
PFAS:
• 2-3 stoffer blev fundet i 

målbare koncentrationer i 
regnvandsprøverne

• 5-7 stoffer blev fundet i 
målbare koncentrationer i 
drænvandet

Testen med 22 stoffer 
indeholder de mest anvendte 
stoffer og inkluderer alle de 
PFAS, som Danmark og EU 
lovgiver om i forhold til miljø, 
drikkevand og fødevarer.



PFAS-RESULTATER I RELATION TIL GÆLDENDE MILJØKRAV



PFAS-RESULTATER I RELATION TIL GÆLDENDE DRIKKEVANDSKRAV
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UDLEDES DER MIKROGUMMI OG MIKROPLAST FRA BANEN I 
SILKEBORG?
Resultater fra tidlige prøver viste ingen tegn på tab af gummi (gummigranulat 
eller rester fra gummigranulat) via drænvand. Der blev målt små 
koncentrationer af plasttyperne PP og PET. Den samlede årlige udledning af 
mikroplast (ikke mikrogummi) fra Silkeborgbanen gennem drænvandet, 
baseret på disse målinger, estimeres til under et kilo (0,7 kg/år). Resultaterne 
skal understøttes med yderligere data.



RESULTATER AF MIKROPLAST-ANALYSER

Observationer:
- Gummigranulat anvendt som infill i kunstgræsbaner udgør ikke umiddelbart en signifikant kilde til PFAS.
- Drænvand fra kunstgræsbaner med membranunderlag er ikke umiddelbart en relevant spredningsvej for mikroplast 

og i særdeleshed mikrogummi.
- Drænvand fra kunstgræsbaner udgør ikke umiddelbart en belastning for sårbare recipienter, idet koncentrationer af 

mulige mikroforureninger er lavere end de nationale miljømål for danske ferskvandsmiljøer.
- NB: Alle disse data skal understøttes af yderligere analyser.

Opsummering:
- Der er ikke observeret store mængder af mikroforureninger i drænvandet fra Silkeborg-banen. De forureninger, der 

var til stede i målbare koncentrationer, overholdt miljøkravene til danske ferskvandsmiljøer og i de fleste tilfælde 
også kvalitetskravene, der stilles til drikkevand i Danmark. Observationerne er baseret på få prøver og skal 
underbygges af yderligere data.

Forbehold:
- Få replikater
- Usikkerheden for analyserne stiger generelt, når der måles på lave koncentrationer, der nærmer sig analysens 

detektionsgrænse. 
- Ingen klar kilde til belastningen (regnvand, plastrør, plaststrå, gummigranulat, membraner, tøj/sko/udstyr, jord/sand, 

osv.)


