Efnagreiningar á gúmmíkurli á gervigrasvöllum 2016.
Í kjölfar umræðu um dekkjakurl og mögulega skaðsemi þess, sem hafði verið áberandi frá hausti
2015, ákvað Umhverfisstofnun að birta fréttatilkynningu 9. febrúar 2016 varðandi dekkjakurl
og stöðu mála hjá stofnuninni varðandi þau mál, sjá hér:
https://www.ust.is/einstaklingar/frettir/frett/2016/02/09/Dekkjakurl-a-gervigrasvollum-Stadamala-hja-Umhverfisstofnun/
Í lok mars 2016 fóru sérfræðingar frá Umhverfisstofnun og tóku sýni af gúmmíkurli á fimm
gervisgrasvöllum, fjórum á höfuðborgarsvæðinu og einum á Akureyri, og sendu til
efnagreiningar til Teknologisk Institut í Danmörku. Tekin voru sýni af þeim þrem gerðum af
kurli sem eru fyrst og fremst hafa verið notaðar sem fylliefni á slíkum völlum hérlendis, þ.e.
þrjú sýni með svörtu dekkjakurli, eitt með lituðu (húðuðu) dekkjakurli og eitt með gráu
iðnaðargúmmíi. Sjá eftirfarandi töflu til nánari upplýsingar um vellina í úrtakinu:
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Sveitarfélag
Reykjavík
Reykjavík
Akureyri
Mosfellsbær
Garðabær

Staðsetning
Egilshöllin
KR völlur
KA völlur
Varmárskólavöllur
Flataskólavöllur

Völlur
Keppnishús
Keppnisvöllur
Keppnisvöllur
Sparkvöllur
Sparkvöllur

Fylliefni
Byggður
Grátt iðnaðargúmmí
2015
Svart dekkjakurl
2007
Grænt (húðað) dekkjakurl
2013
Svart dekkjakurl
2014
Svart dekkjakurl
2004

Niðurstöður frá Teknologisk Institut bárust Umhverfisstofnun um miðjan maí. Styrkur ýmissa
efna sem mæld voru í kurlinu (fenól, kresól, xýlenól, PCB og þalöt) reyndist vera undir
greiningarmörkum. Vegna tæknilegra örðugleika náðust ekki þau greiningarmörk sem vonast
var til fyrir PAH.
Í ljósi þess ákvað Umhverfisstofnun að senda auka sýni frá þremur völlum til mælinga á PAH
hjá öðrum aðila, þ.e. Eurofins í Danmörku, í byrjun júní. Fengust niðurstöður frá þeim stuttu
síðar. Sjá eftirfarandi töflu til nánari upplýsingar um vellina úrtakinu:
Sveitarfélag
1. Reykjavík
2. Reykjavík
3. Mosfellsbær

Staðsetning
Egilshöllin
KR völlur
Varmárvöllur

Völlur
Keppnishús
Keppnisvöllur
Sparkvöllur

Fylliefni
Grátt iðnaðargúmmí
Svart dekkjakurl
Svart dekkjakurl

Byggður
2015
2007
2006

Mælingar Eurofins sýndu að heildarmagn PAH, en 16 slík efnasambönd voru mæld, er
umtalsvert hærra í sýnum úr svörtu dekkjakurli eða 29 mg/kg á KR velli og 42 mg/kg á
Varmárvelli en í kurli í Egilshöll úr iðnaðargúmmíi sem var 10 mg/kg.
Tilmæli ásamt greinargerð Umhverfisstofnunar um dekkjakurl sem fylliefni á gervigrasvöllum
voru birt í fréttatilkynningu frá stofnuninni þann 12. júlí 2016:
https://www.ust.is/einstaklingar/frettir/frett/2016/07/12/Tilmaeli-Umhverfisstofnunar-umdekkjakurl-sem-fylliefni-a-gervigrasvollum-/
Hér á eftir fylgja niðurstöður efnagreininganna hjá Teknologisk Institut og Eurofins:

Maí 2016: Danish Tecnologic Institute
Sýni: 682507-1 = Egilshöll (Iðnaðargúmmí) 682507-2 = KR völlur (Svart dekkjakurl) 682507-3 = KA völlur (húðað
dekkjakurl) 682507-4 = Varmárskólavöllur (Svart dekkjakurl) 682507-5 = Flataskólavöllur (Svart dekkjakurl).
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Júní 2016: Eurofins
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• Einstaklingar
•
•
• Bókamerki
• Prenta
• Veiði
• Loftslagsbreytingar
• Náttúra
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• Líffræðileg fjölbreytni
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• Haf og vatn
12. júlí 2016

Tilmæli Umhverfisstofnunar um dekkjakurl sem fylliefni á gervigrasvöllum
Kurl unnið úr hjólbörðum inniheldur hættuleg efni. Æskilegt er að draga úr notkun heilsu- og umhverfisskaðlegra
efna. Þó að rannsóknir hafi ekki sýnt fram á að notkun dekkjakurls valdi heilsufarslegum skaða beinir
Umhverfisstofnun því til aðila sem bera ábyrgð á gervigrasvöllum, að við endurnýjun vallanna eða við byggingu
nýrra valla verði notaðar aðrar lausnir. Ef fylliefni eru notuð ætti að leitast við að velja slík efni með sem hafa
lægstan styrk skaðlegra efna.
Mælingar sýna að dekkjakurl getur innihaldið PAH, þrávirk efni sem geta valdið krabbameini, í umtalsvert meira
magni en t.a.m. kurl úr iðnaðargúmmíi. Að auki liggja fyrir upplýsingar um töluverðan breytileika á styrk PAH í
iðnaðargúmmíi. Í ljósi þessara upplýsinga hvetur Umhverfisstofnun kaupendur fylliefna fyrir gervigrasvelli til að
gera kröfu um innihaldslýsingar frá framleiðendum og leggja þær til grundvallar við val á efni.
Til að lágmarka snertingu við kurlið má til dæmis huga að viðeigandi klæðnaði. Ekki ætti að neyta matar á eða við
vellina. Fólk sem á erfitt með öndun eða þjáist af astma ætti að vera meðvitað um að gæði lofts í íþróttahúsum
með gervigrasvöllum geta verið lítil. Verði ofnæmisáhrifa vart af snertingu við gúmmíkurl ætti að forðast hana eftir
fremsta megni.
Áhyggjur af notkun kurls á gervigrasvöllum og sparkvöllum eru ekki eingöngu heilsufarslegs eðlis. Komið hafa fram
áhyggjur vegna umhverfisáhrifa sem kurlið gæti haft. Við niðurbrot gúmmís getur m.a. myndast örplast og afrennsli
frá völlunum getur borist í jarðveg í kringum vellina. Eðlilegt er að takmarka umhverfisáhrif vallana eftir því sem unnt
er.

