
 

 

Ås kommune Prosjekt  

 
 

 

Vår ref.: 16/00140-71     
Postadresse Besøksadresse Telefon 64 96 20 00 Org.nr. 964 948 798 
Postboks 195 Skoleveien 3 Telefaks   . Bankgiro 1654.07.99605 
1431 Ås 1430 ÅS   
post@as.kommune.no  www.as.kommune.no   Side 1 av 2 
 

 
   

 

Notat 
 
 

Til Kommunestyret 
  

         
Fra Rådmannen 

Saksbehandler Leif Klemetrud 
Vår ref. 16/00140-71 Dato 11.03.2019 

 
Rustad skole. Materialvalg på uteområdene  
 
 
Bakgrunn 
Ved behandlingen av K-Sak 84/18 den 21.11.2018, vedtok kommunestyret blant 
annet følgende: 
 
«For å redusere den mulige helsemessige påvirkningen for brukerne forutsettes at 
støtdempende gummibelegg og gressarmeringsmatter ikke skal inneholde PAH eller 
resirkulerte bildekk.»  
 
Rådmannen har med bakgrunn i vedtaket innhentet informasjon om tilgjengelige 
produkter. 
 
Fakta i saken 
Gummibelegget som er foreslått benyttet, består av to lag. Det nederste laget er et 
SBR-granulat og det øverste laget er EPDM-granulat. Lagene er limt sammen med 
en «Polyrethanbinder». 
 
SBR-granulatet består av gjenvunnet gummi fra bilindustrien og inneholder ikke 
gummi fra resirkulerte bildekk. For SBR-granulatet er summen er de 8 regulerende 
PAH-ene 0,7 mg/kg. Innholdet av enkeltkomponenter er betydelig mindre. Det finnes 
over 100 PAH-forbindelser, men kun de 8 nevnte er regulert i REACH (European 
Chemicals Agensy). 
 
EPDM-granulatet i toppdekket inneholder ikke gjenvunnet gummi eller PAH.  
 
Det vises til vedlagt dokumentasjon fra leverandøren. 
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Vurdering 
Rådmannen fremmet det opprinnelige forslaget om materiale uten resirkulert gummi 
fra bildekk og PAH basert på informasjon fra totalleverandøren. I ettertid, når 
rådmannen har bedt om skriftlig dokumentasjon, har totalleverandøren fått bekreftet 
fra sin underleverandør at produktet er fritt for resirkulert gummi fra bildekk. Det viser 
seg imidlertid at underliggende SBR-underlag vanskelig kan produseres/fremskaffes 
uten mindre mengder PAH. Innholdet er imidlertid betydelig under de normer som er 
fastsatt for grenseverdier for denne type bruk. Det er lagt ned en betydelig innsats for 
å finne et underlag som er helt fritt for PAH. Det har imidlertid ikke lykkes til nå. 
 
Rådmannen har tatt en gjennomgang av fremlagt dokumentasjon og vurdert dette 
opp i mot ordlyden og intensjonen bak kommunestyrets vedtak. Det foreslåtte 
materialet tilfredsstiller ikke ordlyden. Rådmannen er imidlertid av den oppfatning at 
kommunestyrets intensjon om helsemessig påvirkning på elevene er ivaretatt ved at 
toppdekket, som barna komme i kontakt med, ikke inneholder PAH og resirkulert 
gummi fra bildekk. Det nederste laget inneholder heller ikke resirkulert gummi fra 
bildekk, men inneholder en liten mengde PAH. Innholdet av PAH ligger godt innenfor 
godkjente grenseverdier. Dette laget er barna ikke i kontakt med. 
 
Alternativ 
I forhold til vedtatte fremdriftsplan, kontraktsfestet ferdigstillelse og kommunens 
behov for å ta arealene i bruk er det neppe mulig å fremskaffe gummibelegg som fullt 
ut ivaretar kommunestyrets vedtak. Dersom fremlagte egenskaper på gummibelegget 
ikke kan godkjennes, henvises det til K-Sak 84/18 for alternative løsninger. 
 
Anbefaling 
Rådmannen anbefaler at beskrevet gummibelegg benyttes, da produktet ivaretar 
intensjonen bak kommunestyrets vedtak (K-Sak 84/18). 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Kommunalsjef 
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Vedlegg:  
PSE Flexotop 08-10-2018 
362072-0670-0 SBR 11101-900 Hardened - 2017 
361493-0680-0 SBR 11101-900 - 2017 


