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Notat 
Generelt 

Der er sket en betydelig udvikling siden de første kunstgræsbaner blev anlagt. Det 

gælder både med hensyn til type og kvalitet af de kunstmaterialer, der benyttes, og 

med hensyn til koncepterne for indretning af banerne i det hele taget. Dermed er 

forholdene generelt forbedret miljømæssigt. 

 

Kemiske stoffer, der forekommer i forbindelse med kunstgræsbaner, kan både 

stamme fra de kunstmaterialer, som banerne er bygget op af, og fra de tømidler og 

sprøjtemidler, som eventuelt benyttes til vintervedligehold og ukrudtsbekæmpelse. 

 

I 2010 blev der indført restriktioner omkring indholdet af problematiske stoffer i bil-

dæk. SBR-granulat der bruges til kunstgræsbaner i Danmark i dag, vurderes at 

have lavere indhold af problematiske stoffer end tidligere. 

 

Indholdet af kemiske stoffer i de materialer, der anvendes i kunstgræsbaner, af-

hænger af den konkrete bane, dens opbygning og de benyttede materialer. Afsmit-

ning til drænvand vil derfor altid bero på en konkret vurdering. 

 

Drænvand fra kunstgræsbanen, Marbækvej 12. 

Ballerup Kunstgræsbane beliggende Marbækvej 12, 2750 Ballerup er udskiftet i 

2018. Der anvendes miljøvenligt tømiddel på banen og den udlagte granulat er 

SBR-granulat. Ukrudtsbekæmpelsen i Ballerup Kommune foregår uden anvendelse 

af pesticider. 

 

I forbindelse med udskiftningen af kunstgræsbanen har der været fokus på at an-

vende granulat, som har mindst mulig påvirkning på miljøet (BAT). Drænvandet fra 

kunstgræsbanen ender i Harrestrup Å. Der er målt på drænvandet 8 gange over 2 

år for at vurdere om drænvandet ville give problemer i Harrestup Å. Ballerup kom-

mune har haft en specialist fra det rådgivende ingeniørfirma, WSP til at se på ana-

lyseresultaterne og regne på betydningen af for udledningen til Harrestrup Å.  

 

For udledning til Harrestrup Å er der nogle kravværdier til udledning af kemiske 

stoffer. Kravværdierne er fastsat i bekendtgørelse.  

 

Der er to stoffer, hvor der ses en forhøjelse hhv. zink og kobber, men efter forven-

tet tilbageholdelse i Svanesøen vurderes stofkoncentrationerne fra kunstgræsbanen 

og grusarealet at komme under kravværdierne. Svanesøen er et spildevandsteknisk 

anlæg, hvilket betyder, at det fungerer som et udfældningsbassin for stoffer i det 

tilledte vand eksempelvis vejvand mv. Sedimentet i Svanesøen oprenses jævnligt af 

samme årsag. Svanesøens vand udledes til Harrestup Å, hvor der er fastsat krav-

værdier, for stofkoncentrationer, som udledes til åen. Forhøjelsen af stofferne zink 

og kobber vil ikke være kritisk i forhold til opfyldelse af målsætning for Harrestrup 

Å. 
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Det vurderes, at der ikke grund til at etablere yderligere renseforanstaltninger. Må-

leperioden vurderes at repræsentere den belastning som forventes fra kunstgræs-

banen. Prøvetagningen af drænvandet indstilles og sagen lukkes med denne vurde-

ring uden yderligere tiltag. 

 

Vurderingen af udledningen af drænvandet fra kunstgræs- og grusbanen belig-

gende Marbækvej 12, 2750 Ballerup, er afrapporteret i ”Notat vedr. dræn fra 

kunstgræsbane og grusareal til Svanesøen” dateret 8. december 2020. 

 

/Heidi Uttenthal Bay 

 


