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Sammanfattning
Miljönämnden och tekniska nämnden har av Malmö stads kommunfullmäktige getts i
uppdrag att kartlägga förekomsten av mikroplastföroreningar i Malmös vatten och lämna
förslag på åtgärder.
Som en del i arbetet har Malmö stads miljöförvaltning samt fastighets- och gatukontor
gett ÅF Infrastructure AB i uppdrag att under vintern 2018 - 2019 genomföra en
litteraturstudie och teoretisk beräkning av massbalanser för mikroplaster i Malmö.
Vidare har ÅF lämnat ett förslag om provtagningsmetodik samt kommit med förslag om
relevanta åtgärder. Information om vardera källa och spridningsväg, kvantifieringar,
rekommenderad provtagningsmetodik samt föreslagna åtgärder redovisas i föreliggande
rapport.
I staden förekommer majoriteten av de mikroplastkällor som har utpekats vara
relevanta i ett flertal studier. Det är framförallt källor i form av vägtrafik,
konstgräsplaner, nedskräpning, tvätt av textilier samt utsläpp från industrier. De studier
som finns hittills vad gäller kvantifiering av källor och spridningsvägar är dock mestadels
grovt uppskattade då kunskapsluckorna fortfarande är många samt att standardiserade
metoder saknas.
Av de kvantifierbara källorna har vägar och däck beräknats vara den största källan till
mikroplast i Malmö stad, se tabell 1. Ytterligare en stor källa visade sig vara
konstgräsplaner och liknande aktivitetsytor. Transportvägarna för mikroplaster i eller
från staden är framförallt via dagvatten men mikroplaster rör sig även vidare via
snöhantering, luftdeposition och avloppsreningsverk. Dagvatten bedöms vara den
största spridningsvägen för mikroplast till recipienten, detta skildras i tabell 2.
Tabell 1. Sammanfattning av källorna till mikroplast för Malmö stad. Kvantifierad belastning
anges där det varit möjligt (i.d. = ingen data). Kvalitativ bedömning anges i färgkod med intervall
liten
(ca <5 ton/år), medel
(ca 5 - 100 ton/år) och stor
(ca >100 ton/år). Även
osäkerhetsbedömning anges som liten, medel och stor osäkerhet (samma färgskala).

Källa

Mikroplastutsläpp från
källan [ton/år]

Industriell produktion

i.d.

Klottersanering

i.d.

Bedömning av källans
relativa storlek

Osäkerhet

0,36 – 0,74 (ej omfattade av

Hygien- och
skönhetsartiklar

förbud)

0,47 – 0,53 (omfattade av
förbud)

Tvätt av textilier

0,42 – 35,2

Vägar (vägfärg och
vägytor) och däck
Konstgräsplaner
(idrottsplaner, allmän
platsmark, lekplatser inklusive
gräsfibrer och granulat)

Fallskyddsytor, sportoch lekytor
Byggnader och
byggarbetsplatser
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Avfalls- och
i.d.
återvinningsanläggningar
Nedskräpning

i.d.

Båtbottenfärger
Fritidsbåtar

0,041 – 0,41

Kommersiella båtar/fartyg

0,2 – 9,9

Tabell 2. Sammanställning av spridningsvägar av mikroplast till Malmös vatten. Kvantifierad
belastning anges där de varit möjligt. Kvalitativ bedömning anges i färgkod med intervallen liten
(mindre risk att mikroplasterna når recipienten), medel risk
och stor risk
att mikroplasterna
når recipienten. Även osäkerhetsbedömning anges som liten, medel och stor osäkerhet.

Spridningsväg

Mikroplast via
spridningsvägen (ton/år)

Dagvatten

1,6 – 45

Kvalitativ bedömning
avseende
spridningsvägens storlek
samt risk att nå
recipienten

Osäkerhet

Utsläpp från kommunala
avloppsreningsverk
Sjölunda

0,82

Klagshamn

0,14

Luftdeposition (endast från
bildäck i PM10 och PM2,5)

Snöhantering

14 – 20
i.d.

De kvantifieringar som gjorts i denna studie är emellertid generella och tillika grovt
uppskattade eftersom standardiserade metoder saknas. Kunskapen avseende vissa
källor och spridningsvägar är bristfällig samt att viss data inte fanns att tillgå från Malmö
stad. Noggrannheten avseende varje källa eller spridningsväg beror främst på hur väl
studerad källan eller spridningsvägen är (vad gäller mikroplastkoncentrationer) samt om
aktuell och lokal data kunde erhållas från Malmö stad.
Ett provtagningsprogram har tagits fram i syfte att utvärdera storleken på 5 olika typer
av mikroplastkällor i Malmö stad. Dessa källor omfattar vägar, avloppsvatten,
konstgräsplaner med gummigranulat, aktivitetsytor (med beläggning med återvunna
däck) och hamnar. Sammantaget rekommenderas provtagning på 11 platser. Samtliga
prov är samlingsprov med undantag för avloppsvatten som är ett stickprov. Proverna
rekommenderas att skickas till ett kommersiellt laboratorium för bestämning av
partikelmassa, varpå proverna filtreras med den minsta tillgängliga porstorleken (för
närvarande är detta ofta 50 µm), detta redogörs i kapitel 07.
Avslutningsvis ges i rapporten förslag på åtgärder. Åtgärderna är indelade efter källa
eller spridningsväg och är därefter kategoriserade i 4 olika åtgärdstyper.
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1

Inledning

1.1

Bakgrund

Förekomsten av plast i miljön ökar och problematiken med mikroplaster har
uppmärksammats allt mer under senare år. Människor och andra organismer i städer
anses vara exponerade för mikroplast i hög grad på grund av dess täta bebyggelse och
höga aktivitet (Dris et al., 2018). Källorna är många då plast är en naturlig del i
människans vardag. Exempel på källor i urban miljö är nedskräpning, textilier,
transporter, konstgräsplaner, multiplaner, elektronik, förpackningar, byggprocesser och
övriga konstruktioner. Hur partiklarna sprider sig i den urbana miljön är däremot inte
fullständigt kartlagt i dagsläget då detta är mycket komplicerat att kartlägga (Dris et al.,
2018) samt att standardiserade metoder saknas (Brandmyr & Hartman, 2018).

1.2

Syfte med uppdraget

Miljönämnden och tekniska nämnden har på uppdrag av Malmö stads kommunfullmäktige getts i uppdrag att kartlägga förekomsten av plast, mikroplast och
läkemedelsrester i Malmös vattenförekomster och lämna förslag på åtgärder. ÅF har fått
i uppdrag att utföra kartläggningen av mikroplast.
Syftet med uppdraget är att:
1. Identifiera och sammanställa potentiella utsläppskällor och spridningsvägar för
mikroplaster och väsentliga utsläppspunkter till Malmös ytvatten.
2. Beräkna massbalanser för potentiella utsläppskällor och spridningsvägar.
3. Ta fram åtgärdsförslag för att skydda Malmö stads vattenförekomster.

1.3

Definitioner
Plast

Plast är formbara, fasta material som består i huvudsak av polymerer. En polymer är
ett syntetiskt eller naturligt, oftast organiskt ämne som består av kedjeformiga
molekyler (NE, 2018). De vanligast oljebaserade förekommande polymererna är
följande (med förkortning och exempel på typiska produkter).
Tabell 3. De vanligast oljebaserade förekommande polymererna

Polymer

Produktexempel

Polystyren (PS)

Cellplast i köttförpackning

Polypropen (PP)

Färdigmatförpackning

Polyeten av låg respektive hög densitet (L/HD-PE)

Se figur 1

Polyetentereftalat (PET)

Dryckesflaskor

Polyuretan (PUR)

Beläggning på fritidskläder

Polyvinylklorid (PVC)

Byggplast, golv

Datum: 2019-02-19
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Figur 1. Exempel på svart plasthink med förkortningen av polymeren (PE) på botten.

Plast består ofta inte enbart av polymerer utan innehåller andra ämnen för att höja
produktens säkerhet, hållbarhet eller prestanda, för att förenkla bearbetning eller
förändra plastens utseende (se till exempel Verschoor, 2015). För att plasten ska få
dessa särskilda egenskaper behandlas den med tillsatskemikalier, så kallade additiv (se
till exempel Brandmyr & Hartman, 2018).

Mikroplast
Begreppet ”mikroplastpartiklar” används för alla fasta partiklar oberoende av form och
omfattar t.ex. flingor och fibrer av plast. Storleksintervallet på partiklar är avgränsat till
mellan 1 μm och 5 mm. Idag saknas en internationellt accepterad definition för
partiklarnas storlek men en övre gräns på 5 mm har ett starkt stöd i det vetenskapliga
samfundet (GESAMP, 2015). Den lägre storleksgränsen är ännu svårdefinierad men i
många studier har den nedre gränsen helt enkelt bestämts av den provtagningsutrustning som har använts.
Ursprunget är vanligtvis fossilt, men även gummi och biobaserade plaster, det vill säga
plast producerat av förnybara råvaror, kan räknas in i begreppet (Naturvårdsverket,
2017). Gummi ingår i definitionen eftersom det från gummi kan bildas fasta partiklar
med en hög polymerhalt, vilket därmed är en potentiell källa till mikroplast (Verschoor,
2015). Partiklarna kan även skapas på två olika sätt. De kan antingen tillverkas avsiktligt
(primärt) eller oavsiktligt (sekundärt) (IVL, 2016).
a

b

Figur 2 a och b. Olika konstgräsgranulat (a) och ludd efter torkning av fleecekläder (b). ÅF, 2018.

Primär mikroplast kan vara formade som pellets och användas som råmaterial i
plastindustrin, eller plastgranulat till konstgräsplaner. Sekundär mikroplast är formade
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som fibrer eller flagor och bildas då större plastprodukter slits eller bryts ner
(Naturvårdsverket, 2017).
Mikroplaster är komplexa på grund av den stora variationen av ursprungsmaterial,
storlekar, former och additiv (Brandmyr & Hartman, 2018). Mikroplastpartiklar är
olösliga i vatten och svårnedbrytbara i naturen (Verschoor, 2015).

2

Metodik

2.1

Avgränsningar och kunskapsluckor

Trots ett ökat antal studier av mikroplaster saknas det standardiserade metoder för
provtagning och analys. Med detta menas insamlings-, extraktions-, renings- och
identifieringsmetoder. Därav kan studier påvisa olika resultat till följd av skillnad i
tillvägagångssätt vilket innebär missvisande och ojämförbara resultat. Därutöver kan
halter variera kraftigt i miljön, i synnerhet i luft och vatten, varför också olika resultat
kan erhållas vid olika tidpunkter. Det är inte enbart metoden i sig som gör det komplext
utan även hur resultaten ska tolkas. Orsaken till denna komplexitet är delvis att
mikroplaster varierar i hög grad mellan polymertyp, färg, densitet, form, storlek, additiv
och ursprung (Brandmyr & Hartman, 2018).
Nedan redogörs samtliga källor och spridningsvägar som undersöks i denna studie,
dess geografiska avgränsning och tillhörande och kvarstående kunskapsluckor.
Tabell 4. Avgränsningar och kunskapsluckor i samband med varje källa och spridningsväg.

Undersökta källor
Källa

Geografisk avgränsning

Kunskapsluckor

Inom Yttre Ringvägen, se figur 3

Hur mycket partiklar och mikroplastpartiklar
trafiken ger upphov till varierar kraftigt
mellan studier. Eftersom hastigheter,
andelen tung trafik, vägytor och mängd
vägfärg varierar från väglänk till väglänk går
det enbart att göra en övergripande
kvantifiering.

Konstgräsplaner och
liknande
aktivitetsytor

Hela Malmö stad, se figur 4

Utsläppsmängder varierar kraftigt mellan
studier varpå mängder gummigranulat som
tillsätts, skötsel med mera varierar från plan
till plan. Alla ytor med granulat i Malmö stad
är inte heller kartlagda (t.ex. ridanläggningar,
golfbanor).

Fallskyddsytor,
sport- och lekytor

Hela Malmö stad

Det saknas studier om mängden mikroplast
som avges från dessa ytor i vikt per ytenhet.

Vägar och däck

Båtbottenfärger

Hela Malmö stad (antal
båtplatser)

Nedskräpning

Hela Malmö stad
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Vidare saknas skräpmätningar som går att
använda för kvantifiering.
Industriell
produktion och
hantering av primär
plast

Hela Malmö stad (antal
registrerade verksamheter)

Data om potentiella utsläppsmängder
saknas. Information om mängd plast samt
hantering saknas från ett flertal industrier.
Vidare förekommer det ett okänd antal
verksamheter som hanterar plast.

Hygien- och
skönhetsartiklar

Hela Malmö stad (antal
invånare)

Data om mikroplastinnehåll, produktanvändning och utsläppsmängder saknas för
både Sverige och Malmö stad.
Utsläppsmängder varierar kraftigt mellan
studier.

Hela Malmö stad (antal
invånare)

Tvätt av textilier

Byggnader och
byggnadsarbete

Hela Malmö stad

Avfallsanläggningar
och liknande

Klottersanering

Även data från Malmö stad saknas avseende
hur mycket (i vikt) en invånare eller ett
hushåll tvättar (per tidsenhet) och hur
mycket av denna tvätt (%) som består av
syntetiska textiler.
Det saknas studier om mängden mikroplast
som frigörs i samband med byggnation och
byggnadsarbete.
Data avseende den totala mängden plast
som hanteras på byggarbetsplatser i Malmö
stad saknas.
Data avseende den totala mängden plast
som hanteras saknas.

Hela Malmö stad

Hela Malmö stad

Med undantag av deponier, är kunskapen
mycket ringa vad avser mikroplastläckage
från avfallsanläggningar eller liknande.
Tillsyn bedrivs inte i dagsläget, varför data
saknas avseende ytor som plastblästras.
Vidare saknas kunskap om vilka mängder
mikroplast som frigörs.

Undersökta spridningsvägar
Spridningsväg

Geografisk avgränsning

Kunskapsluckor

Dagvatten

Inom Yttre Ringvägen

Det saknas specifik data om fördelningen av
hur dagvattenmängder når avloppsreningsverk, infiltreras eller på annat vis når
vattendrag och recipienter (det finns dock
data om totalt avrinningsområde och
nederbörd, varför en uppskattning är möjlig).
Det saknas också en bättre översikt om hur
dagvattnet sprids och leds vidare.

Utsläpp från
kommunala
avloppsreningsverk

Upptagningsområdet inom den
Yttre Ringvägen (dock tar
reningsverken emot vatten från
flera kommuner)

Det saknas specifik information om var om
avloppsvattnets ursprung (t.ex. andel som är
dagvatten). Vidare varierar avskiljningsgrad
hos olika reningsverk samt mikroplastinnehållet över tid i vattnet.
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Luftdeposition

Hela Malmö

Det saknas luftmätningar för mikroplast.
Detta beror på att det saknas ett tillvägagångsätt för att kunna kvantifiera samtliga
mikroplastpartiklar i luft och identifiera dess
ursprung.

Snöhantering

Hela Malmö

Hittills förekommer troligtvis endast en
studie om mikroplast i snö, varpå
koncentrationerna är varierande. Vidare
saknas data om hanterade snömängder i
Malmö stad.

Figur 3. Geografisk avgränsning inom kommunens gränser, inklusive vatten (markerat i lila).
©Malmö stad, bearbetad av ÅF Infrastructure AB.
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Figur 4. Geografisk avgränsning inom och inklusive Yttre Ringvägen (markerat i rött). ©Malmö
stad, bearbetad av ÅF Infrastructure AB.

2.2

Metod för kvantifiering

I samråd med Malmö stad gjordes ett urval och prioriteringsordning på potentiella källor
och spridningsvägar av mikroplast.
Massbalanser för mikroplast i Malmös vatten har gjorts genom uppskattningar eller
uträkningar för utsläpp av mikroplaster. Kvantifieringen utgick ifrån resultaten av
analysen av kunskapsläget och appliceringen för Malmö. Eftersom tillgång till data är
begränsande är uppskattningar och beräkningar grova och översiktliga. Antalet invånare
i Malmö som användes i beräkningar var 338 582 (SCB, 2018), antalet hushåll har
antagits vara 153 291 stycken (SCB, 2017) och en mikroplastpartikel (formad som ett
fiber, 3 mm långt, 15 µm i radie och 1 kg/m3 i densitet) anses här väga 2,1 ng.
Arbetet är en litteraturstudie och har utförts i stort som ett desk-top-uppdrag, det vill
säga att inga mätningar eller analyser har genomförts. I tabell 5 nedan beskrivs generellt
hur indata från beställaren eller andra huvudmän användes i massbalansen (detta har
ändrats under tidens gång beroende på prioriteringar och tillgänglig data).
Tabell 5. Prioriteringsordning och använd metod för respektive källa. Grön färg
under
kolumnen ”massbalansen” tyder på att källan beaktas i massbalansen är kvantifierad, rosa färg
innebär att källan inte omfattas av massbalansen.

Prioritering

Källor

Metod för kvantifiering

Prio 1

Väg och däck

En studie från 2018 har uppskattat olika
mikroplastutsläpp från däck (mg/väg-km) baserat på
vägkategorier (hastigheter) och fordonstyp
(personlig bil, tungt fordon). Detta utsläpp kunde
därefter appliceras på data som tillhandahölls från
Malmö stad om väglängder, andel tunga fordon och
MVD (medelvardagsdygnstrafik). MVD omvandlades
sedan till ÅDT (årsdygnstrafik), då kunde en siffra om
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ett totalt däckutsläpp erhållas. Baserat på andelen av
det totala utsläppet som är SBR-gummi (60% enligt
IVL (2018)) kunde andelen mikroplast från
däckslitage därefter beräknas.
Mikroplast från vägfärg och vägytor beräknades
baserat på en studie om uppskattat slitage (kg
mikroplast/km allmänväg).

Prio 2

Konstgräsplaner
och liknande
aktivitetsytor

Malmö stad tillhandahöll siffror om kända ytor (m2)
med konstgräs och/eller granulat i staden. Baserat
på data om mängd gummigranulat och gräsfibrer
som avges (kg/m2/år) enligt olika studier kunde
därefter en total min- och maxmängd räknas ut.

Lekplatser,
skolgårdar

Malmö stad tillhandahöll siffror om kända
asfalterade gummiytor (m2). Data om läckage från
sådana ytor saknas, varför data om läckage av
gummigranulat från konstgräsplaner användes
(kg/m2/år). En total min- och maxmängd räknades
ut, detta resultat är därmed lägre i verkligheten
eftersom gummigranulaten är hopgjutna.

Båtbottenfärg

Baserat på antal småbåtsplatser i Malmö,
underhållsintervall, plastinnehåll i färg och hur
mycket färg som avges per år beräknades ett minoch maxvärde. Denna siffra är troligtvis lägre i
verkligheten då den anses vara ett ”worst case
scenario”.
Vad gäller kommersiella båtar/fartyg baseras
utsläppet på mängd mikroplast som frigörs i drift
innanför och utanför Malmös gränser. Utsläppet vad
avser drift är således lägre inom avgränsningsområdet, detta går emellertid inte att kvantifiera.

Prio 3

Datum: 2019-02-19

Nedskräpning

Aktuella skräpmätningar från Malmö stad har
används men har dock inte kunna användas för att
kunna kvantifiera ett utsläpp.

Industriell
produktion

Industrier som tillverkar plastprodukter av
plastråvara (>1 ton) har kartlagts. Dock saknas data
om mängder och utsläpp samt komplett information
om hantering, varför en kvantifiering ej har varit
möjlig.

Tvätt

Kvantifiering har genomförts med hjälp av
litteraturdata och senaste rön om utsläpp av
syntetfiber från tvätt av syntettextilier. Uträkningen
utgår från mängden tvätt per invånare Malmö och
resulterar i ett min- och maxvärde då utsläppen kan
variera kraftigt.

Byggnader och
byggprocessen

Information från Malmö stad om antal bygg- och
rivningslov som medgivits har erhållits. Data
angående andelen plast samt läckage saknas, varför
kvantifiering inte har varit möjlig.
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Prio 4

Klottersanering

Det saknas tillsyn och data angående omfattningen
av mekanisk klottersanering, varför denna källa ej
går att kvantifiera.

Kosmetika och
Kemikalier

Utsläpp av mikroplaster i kosmetiska och kemiska
produkter har kvantifierats med hänsyn till den nya
lagstiftningen samt de senaste beräkningarna från
IVL (2018).

Avfallsanläggningar/deponier

Data om utsläpp som samtliga avfallsanläggningar
ger upphov till saknas, varför denna källa ej
kvantifieras.

Tabell 6. Prioriteringsordning och använd metod för respektive spridningsväg. Grön färg
kolumnen ”Med i utredningen” visar att spridningsvägen är med i utredningen, rosa färg
innebär att spridningsvägen inte är med.

Prioritering

Spridningsvägar

Metod för kvantifiering

Prio 1

Dagvatten

Data om asfalterade ytor, genomsnittlig
avrinning och spridningsvägar redovisas varpå
olika data om mikroplaster i dagvatten har
används för att kunna uppskatta den totala
mängden per år.

Avloppsreningsverk (ARV)

Baserat på data från miljörapporter från aktuella
avloppsreningsverk samt data från
litteraturstudier kunde mängden mikroplast som
når recipienten från ARV kvantifieras.

Prio 3

Snöhantering

Då snödumpning ej görs och statistik ej kunde
tillhandahållas, kunde inte mängden via denna
spridningsväg kvantifieras. Dock kunde
spridningsvägens risk för att nå recipienten
bedömas till följd av att material om snöupplag
kunde tillhandahållas från Malmö stad.

Prio 4

Luft

Baserat på den totala mängden PM10 (ton/år)
från 2014 i Malmö stad samt en tidigare studie
om uppskattad mängd mikroplastandel kunde
denna spridningsväg kvantifieras från bildäck
(därav ingår inte alla källor).

3

Omvärldsanalys

3.1

Internationellt

under

Med i
utredningen
Z

Internationellt får mikroplastproblematiken större och större plats, i synnerhet det
senaste året. Dock arbetar de flesta länder eller organisationer med plast och inte
mikroplast. Det förekommer emellertid organisationer som har belyst problematiken i
ett tidigare skede såsom FN:s miljöbyrå (UNEA). Byrån antog år 2014 en resolution om
mikroplaster och tryckte på vikten av att reducera källorna. FN:s miljöprogram, (UNEP),
har i enlighet med denna resolution utfört en global studie om mikroplaster som
presenterades för UNEA 2016 (UNEP, 2016). Slutsatsen i rapporten är att mikroplaster
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utgör ett allvarligt hot mot miljön. På grund av försiktighetsprincipen anses att åtgärder
ska vidtas mot uppkomst och spridning av mikroplaster. Även KIMO, Kommunernas
Internationella Miljöorganisation, har arbetat med frågan om ”mikroskräp” sedan mitten
av 2000-talet. År 2017 publicerade KIMO en handlingsplan mot utsläpp av mikroskräp
från kommunala anläggningar och verksamheter (KIMO, 2017).
Vidare ska Världshälsoorganisationen (WHO) utreda mikroplaster i dricksvatten efter att
en stor amerikansk studie, som visade på att dricksvatten både i USA och Europa
innehåller mikroplaster, publicerats och fått stor spridning i olika medier (The Guardian,
2018).
Bland annat har mikroplast i havet tagits upp i den så kallade öppna arbetsgruppen
under Baselkonventionen (Open-ended Working Group, eller OEWG). Arbetsgruppen ska
överlägga möjliga åtaganden under Baselkonventionen avseende plast i haven och
mikroplaster. Nordiska Ministerrådet har tagit fram ett program för att minska
miljöpåverkan av plast där mikroplaster ingår som ett av sex strategiska områden
(Nordiska Ministerrådet, 2017). Programmets mål ska vara att öka kunskapen om
mikroplaster och identifiera åtgärder som minskar utsläppen.
I januari 2018 publicerade EU sin plaststrategi där design och produktion av plast tar
hänsyn till behoven av återanvändning, reparation och återvinning samt att fler hållbara
material ska utvecklas och främjas (EU, 2018). Strategin presenterar viktiga åtaganden
för åtgärder på EU-nivå. Ett mål direkt kopplat till mikroplast är att utveckla innovativa
lösningar för att förhindra mikroplast från att nå havet. Förståelsen för partiklarnas
ursprung, spridningsvägar och effekter på människors hälsa ska öka och industrin och
myndigheter ska samarbeta för att förhindra att de hamnar i våra hav och vår luft, vårt
dricksvatten eller på våra tallrikar. Förutom de uppsatta målen i strategin har
kommissionen inlett en process för att begränsa användningen av avsiktligt tillsatt
mikroplast. Detta genom att, i enlighet med REACH, begära att europeiska kemikaliemyndigheten granskar den vetenskapliga grunden för att vidta rättsliga åtgärder på EUnivå (EU, 2018).
Vad gäller länder har Norge och Danmark tagit fram nationella åtgärder för mikroplast.
Danmark publicerade nyligen en nationell handlingsplan för plast där mikroplast ingår.
Vidare har landet även undersökt mikroplast i dricksvatten. Efter att problemen med
svinn av gummigranulat uppmärksammades i medier i Nederländerna har branschföreningen för idrott och kulturteknik (BSNC) tagit fram en åtgärdsplan för att minska
svinnet (BSNC, 2017). Åtgärderna som föreslås är framförallt information och fysiska
hinder såsom förhöjda kanter, fångzoner vid in- och utgång etc. för att gummigranulaten
ska stanna på konstgräsplanerna. Det tyska förbundsministeriet för utbildning och
forskning (BMBF) har startat upp forskningsprogrammet ”Plast i miljön 2017”. Det syftar
bland annat till att identifiera och implementera konkreta lösningar för att minska
utsläppen av mikroplast i miljön (Baztan et al., 2018a).

3.2

Nationellt

I Sverige arbetar ett flertal myndigheter med mikroplast så som Naturvårdsverket,
Livsmedelsverket och KEMI. Till december 2019 ska Livsmedelsverket exempelvis ha
redovisat en utredning om mikro- och nanoplast i svenskt dricksvatten
(Livsmedelsverket, 2018).
Vidare arbetar branschorganisationerna Svensk Vatten (branschföreningen för
kommunala vattentjänster) och Avfall Sverige (branschföreningen för avfallshantering)
aktivt med mikroplastfrågan. Båda organisationerna har publicerat nya studier under
2018 om mikroplaster i slam, vatten och avloppsreningsverk respektive lakvatten från
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avfallsoch
sorteringsanläggningar.
Svenskt
Vatten
kom
fram
till
att
avloppsreningsverken renar bort större andelar mikroplast från avloppsvattnet samt att
en mindre andel hamnar i slammet. Vidare finns det inte någon skillnad vad gäller
mängden mikroplast i åkermark som gödslats med slam eller mineralgödsel (Svenskt
Vatten, 2018). Avfall Sveriges slutsats var att behandlat lakvatten från
avfallsanläggningar är en obetydlig mikroplastkälla i förhållande till andra källor (Avfall
Sverige, 2018).
Flera kommuner har eller är på väg att ta fram en handlingsplan för mikroplast,
exempelvis Växjö kommun (Växjö kommun, 2018) och Göteborg stad. I Göteborgs
handlingsplan som antogs 2018 förekommer 189 åtgärder för miljön, varpå ett flertal
åtgärder syftar till att reducera mikroplaster (Göteborg stad, 2018). Därtill ska Göteborg
stad investera i åtgärder vars syfte är att reducera mikroplast från tolv konstgräsplaner
i staden (Göteborg stad, 2018). Ytterligare har samhällsförvaltningen i Trelleborg
kommun tagit fram en handlingsplan 2018 för reducering av spridning av mikroplast,
denna har emellertid inte antagits i dagsläget (Trelleborgs kommun, 2018). Vidare
arbetar även Stockholm stad aktivt med att ta fram en handlingsplan för mikroplast
(Stockholm stad, 2018).
I Kalmar har kommunfullmäktige redan år 2015 gett serviceförvaltningen att i
samarbete med samhällsbyggnadsnämnden säkerställa att kommunens verksamheter
snarast upphör med inköp, användning och spridning av produkter med tillsatser av
mikroplaster (Kalmar kommun, 2015). I Nacka kommun har Miljö- och
byggnadsnämnden år 2017 förelagt fritidsnämnden att upprätta en plan för hur
konstgräsplaner i kommunen ska skötas och anläggas (Nacka kommun, 2017). I Lunds
kommun antogs en kemikalieplan, LundaKem, av kommunfullmäktige den 27 september
2018. I denna plan ingår åtgärder bland annat mot mikroplaster då dessa plastpartiklar
bedöms jämställas med andra oönskade kemikalier. Ett exempel är att krav ska ställas
på produkter i upphandling. Ytterligare arbetar kommunen aktivt med mikroplastläckage
från lekparker och konstgräsplaner (Lunds kommun, 2018;Tänk om plast, 2018).

Malmö stad
Kommunfullmäktige beslöt i april 2016 om att alla ”mikroplastprodukter” från dess
verksamheter ska fasas ut genom, om möjligt, ersättas med alternativa miljövänligare
lösningar och produkter. Vidare beslöt kommunfullmäktige även att miljönämnden ska,
i dialog med VA SYD, aktualisera frågan om omhändertagande av mikroplaster i
reningsprocessen inom ramen för kommande kemikalieplan för Malmö stad. Ytterligare
har Malmö stad tagit fram en plan för konstgräsplaner, denna kommer behandlas
politiskt under kommande sommar (2019).
Malmö stad har inom ett tillsynsprojekt tillsammans med Stockholm, Göteborg och
Helsingborg år 2018 undersökt innehållsförteckningar på kosmetiska produkter samt
tagit fram ett informationsblad som har lämnats ut gällande förbudet av mikroplaster i
kosmetiska produkter. Malmö stad gör en del vad gäller nedskräpning, exempelvis
beteendepåverkan genom kampanjer, test av Seabin och waste shark samt samarbete
med Marint kunskapscenter i frågan om marint skräp1. Strandstädningsbidrag från
regeringen finansierade ett projekt där allmänheten och föreningar engagerades genom
aktiviteter längs stranden och publika skräpplockningsevent. Malmö stad utförde tillika
skräpmätning enligt metodik från Håll Sverige Rent (HSR, 2018).
Våren 2019 påbörjas arbetet med att byta ut befintliga papperskorgar i centrala Malmö.
De nya papperskorgarna har tagits fram i en designprocess, där hänsyn tagits till olika
1
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behov och önskemål såsom tömning, råttor och fåglar, möjlighet till sortering samt
enhetligt utseende. De nya papperskorgarna kommer även att ha integrerade askkoppar
vilket kommer att öka mängden askkoppar på stan markant. I samband med detta
kommer även placeringen ses över, vilket kan öka tillgängligheten till papperskorgar och
askkoppar ytterligare2.
Under år 2019 kommer det även utredas hur renhållningen i vatten kan effektiviseras.
En utvecklingsplan ska tas fram för hur arbetet kan ske mer strategiskt, systematiskt,
långsiktigt och målinriktat med kommunikation, beteendefrämjande åtgärder och dialog
för att minska nedskräpningen. Ytterligare en kampanj ska organiseras, i ett mindre
format för att ge utrymme för arbete med utvecklingsplanen, och skräpmätningarna ska
fortsätta2.
Utöver detta utreder staden källor och spridningsvägar för mikroplaster (som redovisas
i föreliggande rapport) för att kunna ta fram en handlingsplan.

4

Recipienter

Den huvudsakliga recipienten för mikroplaster från Malmö stad är Öresund. På väg ut
mot Öresund kan mikroplaster bland passera dagvattendiken, kalkbrott, gatubrunnar,
ledningsnät, olika vattendrag (och vattenförekomster), dammar med flera. Det kan ske
både en fördröjning och fastläggning av mikroplaster när det följer vattnets väg ut mot
havet genom att mikroplaster fångas upp i botten på dagvattendammar, magasin eller
i dagvattendiken. Ett urval av vattenförekomster samt dagvattenrecipienter presenteras
nedan.

4.1

Inre kanaler

De inre kanalerna i Malmö stad är centralt belägna bland tätbebyggelse (med undantag
för Slotts- och Kungsparken i väst) där det förbinds med Öresund i väst och norr, se
figur 5. Flertalet allmänna vägar med lägre hastigheter korsar eller är belägna längs
med de inre kanalerna. Vidare ringas Gamla Staden in av de inre kanalerna där
markanvändningen är mycket urban. I kanalen rinner det cirka 800 miljoner liter vatten.
Kanalen tar emot saltvatten från Öresund och sötvatten från dagvattensystemet. I den
sydöstra delen av kanalen är vattenkvalitén sämst till följd av att denna del är belägen
långt från inflödet (Malmö Stad Kanalprogram, 2014).

Figur 5. Inre kanaler med inflöde i Öresund är markerat i rosa. Kartutdrag från VISS, bearbetat av
ÅF Infrastructure AB.

2
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4.2

Sege å

Sege å mynnar ut från Fjällfotasjön nordöst om Svedala och rinner därefter söder om
Svedala samt nordöst om Oxie innan vattendraget når utflödet i Öresund (VISS, 2019),
se figur 6. Huvudfåran är cirka 46 km lång (Sege å Vattenråd, 2019). Vattendraget är
bland annat belastat av näringsämnen som orsakar övergödning (VISS, 2019), detta till
följd av dess avrinningsområde som i en större andel (55 %) präglas av åkermark (Sege
å Vattenråd, 2019). Vidare korsar vattendraget ett större antal vägar såsom E65, Inre
Ringvägen och Yttre Ringvägen. Vid Svedala passerar vattendraget några
konstgräsplaner. Den sista sträckan av Sege å rinner bland tätare bebyggelse och når
Industrihamnens yttre kant innan det mynnar ut i Öresund.

Figur 6. Sege å är markerat i rosa. Kartutdrag från VISS, bearbetat av ÅF Infrastructure AB.

4.3

Risebergabäcken

Risebergabäcken tar vid sydöst om Oxie och rinner mestadels genom tätbebyggt område
i Malmö Stads sydöstra del som exempelvis bostadsbebyggelse, koloniområden samt
trav- och galoppbana. Bäcken mynnar ut i Sege å vid Valdemarsro, se figur 7. Flertalet
vägar passerar över bäcken. Vid Husie (nära Jägersro) rinner bäcken på kort avstånd till
fyra fotbollsplaner (varpå en är en konstgräsplan enligt Fogis, 2019a) några skolor samt
en skjutbana. Även vid Östra Skrävlinge, där bäcken rinner förbi, finns två
konstgräsplaner (Fogis, 2019b) och en skola. Konstgräsplanerna skildras i figur 8 samt
figur 14.
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Figur 7. Risebergabäcken är markerat rött och Sege å är markerat i rosa. Risebergabäckens
utflöde i Sege å är inringat i gult. Kartutdrag från VISS, bearbetat av ÅF Infrastructure AB.

Figur 8. Risebergabäcken är markerat rött och konstgräsplanerna är kryssat i svart. Kartutdrag från
VISS, bearbetat av ÅF Infrastructure AB.

4.4

Malmö Hamnområde

Malmö Hamnområde är ett kustvatten motsvarande 5 km2 som angränsar till Malmö
stad, Burlöv kommun samt Lomma kommun. Här har Sjölunda avloppsreningsverk sitt
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utlopp, se figur 9. Flertalet bräddpunkter på ledningsnätet i Malmö är belägna här eller
i närheten/i anslutning till detta kustvatten. Till följd av att detta hamnområde är
industritätt släpps vatten som innehåller föroreningar ut (dock under villkor eller att
riktvärden följs). Den urbana markanvändningen, reningsverket, avfallsanläggningen
samt förenande områden bedöms således medföra betydande miljöpåverkan (VISS,
2019).

Figur 9. Malmö Hamnområde är markerat i turkost, Sjölunda avloppsreningsverk är kryssat i svart.
Kartutdrag från VISS, bearbetat av ÅF Infrastructure AB.

4.5

Dagvattenlösningar

I Malmö stad förekommer flertalet dagvattenlösningar som även dessa på ett eller annat
sätt leder vattnet till recipienten. Dagvattenhanteringen uppströms Malmö stad har ofta
skett i syfte att hydrauliskt leda bort vatten.
Dagvatten från Malmö stads vägnät samlas mestadels in i diken, dagvattendammar och
våtmarksområden. Dagvattnet kan tillika infiltreras och nå underjordiska vattenmagasin. Trafikverket har för sina vägar, och det dagvatten som uppkommer, överlåtit
skötseln av pumpstationerna till VA SYD. Når dagvattnet kommunens dagvattennätverk
tar VA SYD över ansvaret.
En andel dagvatten når avloppsreningsverk (ARV) via kombinerade ledningar varpå
detta dagvatten renas. En (troligtvis) betydligt större andel dagvatten når emellertid
inte ARV, varför detta dagvatten inte renas och ett antal dagvattenutsläppspunkter finns
inom kommunen. Vid skyfall eller vid intensiv nederbörd kan dessutom ARV
överbelastas, varpå bräddning sker, det vill säga att allt det vatten som ARV ej kan ta
emot istället släpps ut direkt till recipienten. Hur stor andel som når pumpstationerna
behövs kartläggas och undersökas vidare.

5

Malmöspecifika massbalanser för mikroplaster

5.1

Källor till mikroplast i Malmö stad
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Vägar och däck
Övergripande
Slitage från vägar (vägfärg och vägytor) och däck anses vara den största källan till
mikroplaster i Sverige. Mikroplastpartiklarna härstammar från gummit i bildäcken, plast
i vägfärgen (termoplastiskt vägmarkerings-material) samt polymermodifierad bitumen
i vägytan. Slitaget beror på flera faktorer, bland annat typ av däck, vägens yta, väglag
samt fordonens hastighet. Tung trafik och fordon med dubbdäck är det som främst
medför slitage (Naturvårdsverket, 2017). Dubbdäck leder främst till ökat
mikroplastutsläpp om vägytan innehåller polymermodifierad bitumen. De vanligaste
polymerer som kommer från slitage av däck är styrenbutadien gummi (SBR),
polybutadien (PBD) och naturgummi (NR) (Hüffer et al., 2018).
Uppskattning av mikroplastutsläpp från vägar
och däck skiljer sig åt mellan studier. Ett
fordonsdäck slits på grund av friktion mot
vägbanan under körning, upp till 20% av
däckets massa kan slitas bort under dess
livstid (Renberg, 2014). I enlighet med IVLs
beräkningar är slitage av personbilsdäck och
däck
på
tunga
lastbilar
det
största
mikroplastutsläppet, det vill säga cirka 6 500
ton (cirka 3 300 ton respektive cirka 3 250
ton) per år i Sverige. Vad avser slitage av
vägfärg
(vägbeläggningar
samt
vägFigur 10. Vägfärg i centrala Malmö varpå en
markeringar)
i
Sverige,
uppskattas
utsläppet
del slitage kan noteras. Foto: ÅF
vara 504 ton/år (Naturvårdsverket, 2017).
Infrastructure AB
Enbart i Stockholm beräknas utsläppet i
samband med däckslitage vara 540 ton/år, varpå utsläppet från slitage av vägfärg anses
vara cirka 15-30 ton/år (IVL, 2018). Vidare förekommer en uppskattning från ett
universitet i Nederländerna om att 3-7% av andelen PM2,5-partiklar i utomhusluften
härstammar från däck- och vägslitage (Kole et al., 2017). Noteras ska att vägdamm inte
enskilt består av mikroplastpartiklar, utan det innehåller likaså mineraler från slitage av
sand och beläggningssten samt organiskt material (IVL, 2018).
Malmö stad
Beräkningar har gjorts utifrån trafikmängder på Malmös vägar för år 2017. Data är
hämtad från fastighets- och gatukontorets trafikdatabas i vilken uppmätta
trafikmängder uppdateras vart femte år. Malmö stad har ett vägnät som totalt uppgår
till cirka 1435 km. Inom och inklusive Yttre Ringvägen är 655 km av totalen allmänna
vägar (med hastighetsbegränsningen 40 km/h), 215 km landsvägar (50-90 km/h) och
143 km motorvägar (110 km/h)3. Oregelbunden körning kan vara anledningen till varför
fler partiklar avges vid allmänna vägar. Enligt Talvitie (2018) kan ”aggressiv körning”
ha en negativ påverkan avseende mikroplastutsläpp.
För varje väglänk i Malmö Stad mäts dess trafikflöden i medelvardagsdygnstrafik (MVD).
Med detta menas medeltrafik under vardagsdygn under en given tidsperiod. Medelvärdet
beräknas här på mätvärden för dygnen tisdag-torsdag. Beräkningarna som ÅF gjort
baseras på dessa mätvärden omvandlade till ÅDT (årsdygnstrafik), vilket ofta är 10%
lägre än MVD (Malmö stad, 2015). Detta har således tagits hänsyn till i beräkningarna
under kolumnen ÅDT, se tabell 7 nedan. Beräkningarna gjordes även med hjälp av en

3
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nyligen publicerad studie där däckslitage beräknats för olika fordonsklasser och
vägkategorier (Vogelsang et al., 2018). Procentandelar av tunga fordon samt övrig data
kunde i övrigt erhållas från beställaren.
Tabell 7. Uppskattad mikroplastutsläpp från bildäck i ton/år inom Yttre Ringvägen i Malmö.
Mängden partiklar som avges beroende på vägkategori och fordonsklass kommer från Vogelsang
et al., 2018.

Vägkategori

Allmän
väg
(40
km/h)

Landsväg
(50-90
km/h)

Motorvägar
(110
km/h)

Fordonsklass

Personlig
bil
Medelvärde
tunga
fordon
Personlig
bil

Totalt
däckslitage
[ton/år]

Totalt
mikroplastutsläpp
[ton/år]

268,4

161,0

658

179,2

107,5

85

65,1

39,1

Utsläpp
[mg
gummi/
väg-km]

Andel
tunga
fordon
[%]

ÅDT

Mikroplastemissioner
av totalt
däckslitage
[%]

Väglängd
[km]

132
11,81

12,67

9644

11174

655

0,6*

215

Medelvärde
tunga
fordon

423

47,0

28,2

Personlig
bil

104

47,1

28,3

26,0

15,6

Medelvärde
tunga
fordon

9,98

9643

143

517

Totalt mikroplastutsläpp från bildäck [ton/år]

Ca 380

*Av det totala utsläppet från bildäck utgör 60% av SBR-gummi (IVL, 2018).

Årligen läggs det ut cirka 105 ton termoplastiskt vägmarkeringsmaterial på Malmö stads
gator4. Allt material köps hos Geveko, endast termoplast och vattenburen färg används
i Malmö stad. DecoMark och andra prefabricerade termoplastprodukter från Geveko
Markings består av cirka 80% fasta ämnen som är dolomit och sand, vilka är utvunna
från naturen. Resterande ämnen är naturligt harts och naturligt utvunnen olja (hartsoljor
och vegetabiliska oljor) samt plast. DecoMark och andra prefabricerade
termoplastprodukter från Geveko Markings innehåller högst 2% plast3.
Vägfärgsslitage och vägslitage beräknas vara 2,32 kg mikroplast per km allmänväg (40
km/h) och år (finns hänvisat i Bystedt, 2018). I Malmö är den totala väglängden 1013
km inom Yttre ringvägen, vilket ger ett årligt utsläpp motsvarande cirka 2,4 ton, se
tabell 8 nedan.
Tabell 8. Beräknat vägfärgsslitage och vägslitage inom Yttre Ringvägen i Malmö stad.

4

Mikroplastutsläpp [kg/km/år]

2,32*

Total väglängd inom Yttre Ringvägen [km]

1013

Totalt väg- och vägfärgsslitage [ton/år]

2,35

Mejlkontakt med Vanja Preducic (Malmö stad). 9 januari 2019
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*2,32 kg mikroplast per km och år gäller egentligen för allmänna vägar, här appliceras denna
utsläppsmängd på samtliga vägar inom den Yttre Ringvägen i Malmö stad. Vidare är
plastinnehållet i färgen okänt.

Sammantaget frigörs cirka 380 ton mikroplast per år från bildäck och cirka 2,35 ton per
år från vägfärg och vägytor innanför den Yttre Ringvägen i Malmö stad, vilket kan
adderas till ett totalt utsläpp om cirka 382 ton per år från väg och däck.

Konstgräsplaner och liknande aktivitetsytor
Övergripande
Konstgräsplaner har pekats ut som en av Sveriges största potentiella källor för
mikroplast. Konstgräsplaner innehåller vanligtvis SBR, EPDM eller TPE. SBR är den
vanligaste och återfinns i 60-70 % av alla konstgräsplaner (Naturvårdsverket, 2018).

Figur 11. Konstgräsplan (vänster) och granulatet mellan de konstgjorda grässtråna (höger).

Spridningsvägarna för dessa partiklar är snöröjning, skor, kläder, dagvatten och
avloppsvatten (Tandberg & Raabe, 2017, se bild 7). I Södertälje genomfördes
provtagningar i dräneringsbrunnar vid ett antal utvalda konstgräsplaner som påvisar att
granulatet kan migrera via dräneringssystemen och därmed ta sig vidare ut till
vattenmiljöer (Widström, 2017).
Ungefärlig förlust av mikroplast från konstgräsplaner i Öresundsregionen uppskattades
i ett examensarbete vid Lunds Universitet till ca 2 300-3 900 ton årligen, varav 5-20 %
uppgavs nå avloppssystemet via dagvattenbrunnar och genom tvätt av spelarnas kläder
(Bystedt, 2018).
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Figur 12. Konsträsgranulat på väg ned i en brunn. Foto: Jonas Johansson.

I Norge har Vannområdet, som är en organisation som bedriver samverkan mellan
kommer för att uppnå bättre vattenkvalitet, kartlagt både påfyllning och läckage av
gummigranulat vid 30 konstgräsplaner i olika kommuner (Tandberg & Raabe, 2017),
där 27 av dem var i bruk även på vintern. Resultaten visar att dessa banor fylldes på
med 3-5 ton gummigranulat per år. Detta kan tolkas som att denna mängd
gummigranulat läcker från banorna årligen. I verklighet kan mängden vara mindre
eftersom granulatet kan kompakteras, dvs. det tryckas ihop och kräva påfyllning trots
att inte allt granulat har lämnat banorna. De andra tre konstgräsplanerna, som inte
användes på vintern, fylldes på med 0,5-1 ton gummigranulat per år.
Gummigranulat sprids även utanför konstgräsplanerna där 40 % beräknas ansamlas i
närliggande miljö från banor med vinterdrift och 5-10 % från banor utan vinterdrift.
Detta beror främst på hur snöröjningen hanteras (Tandberg & Raabe, 2017).
I ett projekt som inkluderade både idrottsföreningar och skolor uppskattades hur mycket
granulat ungdomar tar med sig från konstgräsbanorna efter fotbollsmatchen. I
genomsnitt tog varje spelare med sig 2 ml gummigranulat. Omräknat till alla
fotbollsmatcher som spelas årligen in Norge uppskattas att spelarna tar med sig 65 ton
gummigranulat från konstgräsplanerna varje år (Norges Forskningsråd et al., 2018).
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Figur 13. Bilden visar gummigranulat (syns som svarta prickar) som barn har tagit med sig inomhus
efter att ha lekt eller spelat fotboll på en konstgräsplan. Foto: ÅF Infrastructure AB.

Det är inte enbart granulaten som kan spridas från konstgräsplaner, utan även själva
gräsfibrerna. En årlig förlust av gräsfiberfragment uppskattas vara 5-10% av den totala
massan gräsfibrer per år varpå en årlig förlust av både gräsfiber och granulat till
avloppssystemen beräknas vara 5-20% (Lassen et al., 2015).
Malmö stad
Idag finns 23 allmänna konstgräsplaner för fotboll i Malmö stad vilket motsvarar en total
yta om 181 263 m2, två av dessa visas i figur 14 nedan. Vid tre konstgräsplaner har
EPDM-gummi adderats, varpå de resterande tjugo innehåller SBR-granulat. Hur mycket
gummigranulat som tillsätts går ej att uppskatta till följd av att kartläggning saknas 5.
Några få av planerna har snöupplag och sargkant monterad kring planen. Vidare har tre
konstgräsplaner skiljeväggar kring dess samlingsbrunnar. Vid Sorgenfri idrottsplats finns
en korgsil placerad i samlingsbrunnen för att fånga upp granulat. På Limhamns
idrottsplats samt Malmö Stadion plan 9 finns granulatfällor installerade i samtliga
dagvattenbrunnar.

Risebergabäcken

Bäckagårdsskolan

Figur 14. Bild över två konstgräsplaner, Bäckagårdsskolan. Risebergabäcken som mynnar ut i
Sege å är markerat i rött. ©Eniro 2019-01-09. Omarbetad av ÅF Infrastructure AB.

5

Det finns information om påfyllnad av totalt ca 40 ton SBR-granulat fördelat på enbart 4 av dessa fotbollsplaner under åren 2012/2013, 2015 och 2016.
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Idag finns 5838 m2 konstgräs på allmän platsmark i Malmö. Dessa finns på åtta
bollplaner och två lekplatser. Ytterligare 4 040 m2 ligger som mittremsor, refuger och
rondeller i trafikmiljö. Alla konstgräsytor på allmän platsmark har sand som
fyllnadsmaterial, alltså inga gummigranulat.
Vid beräkning av hur stort utsläppet av gummigranulat och konstgräsfibrer från
fotbollsplanerna samt allmän platsmark är, beräknades dessa ytor först var för sig. Den
uppskattade årliga förlusten av gräsfibrer är 5-10% (Lassen et al., 2015) varpå massan
av gräsfibrer per m2 anses vara 0,8 kg (Källqvist, 2005). Baserat på intervallet vad gäller
årlig förlust kunde ett resultat om 0,4-0,8 ton gräsfibrer per år erhållas för allmän
platsmark. Motsvarande siffra där samma tillvägagångssätt gäller avser tillika
fotbollsplaner som har en årlig förlust av konstgräsfibrer på 7,3-14,5 ton per år (med
en total yta om 181 263 m2).
Förlust av gummigranulat (detta gäller endast fotbollsplaner) uppskattas vara mellan
0,42 och 0,71 kg/m2/år enligt Bystedt (2018), varpå max-värdet här i denna uträkning
är 0,71 kg/m2/år. Enligt IVL (2018) är den årliga förlusten av gummigranulat från
Stockholms konstgräsplaner cirka 0,12 kg/m2/år baserat på inköp, detta tal används
som min-värde. Eftersom att förlusten av gummigranulat kan variera kraftigt per m2 (till
följd av olika skötsel och påfyllning) uppskattas 21,8 – 128,7 ton gummigranulat per år
avges från Malmö stads fotbollsplaner.
Nedan i tabell 9 redovisas den totala förlusten avseende gummigranulat och konstgräs
i staden.
Tabell 9. Totalt läckage av gummigranulat och konstgräs från konstgräsplaner i Malmö stad.

Antal allmänna konstgräsplaner (allmän platsmark,
fotbolls- och idrottsplaner) i Malmö [st.]

23 fotbollsplaner, 8 bollplaner, 2
lekplatser och övriga ytor

Total yta konstgräsplan i Malmö stad [m2]

191 141

Fotbollsplaner [m2]

181 263

Allmän platsmark [m2]

9 878

Årliga förluster av mikroplast från konstgräsplaner
(ej inkluderande eventuell kompaktering)

Fotbollsplaner

Allmän platsmark

Gräsfibrer [ton/år]

7,3 – 14,5

0,4 – 0,8

Granulat [ton/år]

21,8 – 128,7

Totalt utsläpp gräsfibrer och granulat [ton/år]

30 – 144

Ovanstående massbalans har korrelerats till den information som fanns att tillgå för
Malmö stad där ca 40 ton SBR-granulat fyllts på vid fyra separata fotbollsplaner under
tidsperioden 2012 – 2016. Omräknat skulle detta motsvara påfyllning av cirka 3,4 ton
varje år och för varje plan. Denna information skulle dock innebära att övriga
fotbollsplaner inte fylls på alls med SBR-granulat men spridningen därifrån är fortfarande
befintlig. Malmö idrottsplats har till exempel fyllts på två år i rad och påfyllda mängder
fördelat på de fyra fotbollsplanerna är även ojämn (inte lika mycket fylls på för varje
fotbollsplan).
Information saknas i dagsläget om ytor som kan vara i privat ägo där konstgräs anlagts
men som varken har tillsyn eller drift- och underhållsansvar av Malmö Stad. Det gäller
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exempelvis golfbanor med konstgräs i greenen. Även ridanläggningar kan använda sig
av granulat i underlaget på ridbanor/i paddockar. Eftersom detta ett outforskat område
i dagsläget kan inga uppskattningar göras.

Fallskyddsytor, sport- och lekytor
Övergripande
Mjukt gummiunderlag (”gummiasfalt”), bestående av hopgjutna gummigranulat,
förekommer vanligtvis på många multiplaner (till exempel lekplatser) i syfte att
stötdämpa (Andersen Hörman, 2017). Granulatens storlek varierar från mycket fint
pulver upp till bitar på 1 cm (Hüffer et al., 2018). Trots att granulaten sitter ihop hårdare
jämfört med på konstgräsplaner så bidrar även detta material till utsläpp av
plastpartiklar. Genom ett examensarbete upptäcktes att samtliga identifierade
gummibaserade ytor i Lomma släppte ifrån sig mikroplastpartiklar större än 500 µm:
Mellan 64 till över 36 000 partiklar per m2 (Andersen Hörman, 2017).
Malmö stad
I Malmö påbörjades användningen av gummiasfalt
på lekplatser år 1999 och läggs fortfarande idag när
nya lekplatser byggs eller när gamla lekplatser
rustas upp (Malmö stad, 2018a). Tidigare lades även
gummiplattor, idag gjuts enbart hela ytor vilket
möjliggör att man kan forma kullar och liknande.
Nya ytor som anläggs är mindre till ytan än för bara
några år sedan då gummiytorna blev populära. En
yta av gummiasfalt kan hålla mellan 5 och 20 år
innan den kräver reparation eller behöver bytas ut.
Upp till 20 år gäller för gummiasfalt där ytan har
utsatts för minimalt med sand eller andra material
och som har haft regelbunden skötsel. Om
gummiasfalt ej sköts om regelbundet och utsätts för
material såsom sand, löv eller annat material samt
Figur 15. Bilden visar ett exempel
skugga behövs den repareras/bytas ut inom ett på lekyta med gummiasfalt. Bild:
ÅF Infrastructure AB
kortare tidsintervall (Malmö Stad, 2018a).
I dagsläget finns 12 032 m2 mjuka gummiunderlag fördelat på 53 av Malmös 232
lekplatser samt på ytterligare 15 andra ”icke lekplatser” (exempelvis torg och utegym)
på allmän platsmark (se tabell 10). Totalt antal gummiasfalterade ytor, den totala ytan
samt uppskattad mängd som går förlorad per år redovisas i tabell 11.
Tabell 10. Antal gummiasfalterade ytor i Malmö.

Platstyp

Antal med gummiasfalt

Totalt antal platser
av denna typ

Andel (%)

Närlekplats

2

35

6

Områdeslekplats

27

139

19

Stadsdelslekplats

11

38

29

Temalekplats

13

20

65

Övriga platser

15

Summa

68
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Det går inte att uppskatta hur mycket av dessa mikroplaster som når reningsverken,
blåser iväg eller följer med dagvattnet direkt till recipient. Vidare saknas det studier om
mikroplastutsläpp som partikelmassa eller storlek per ytenhet. I brist på data beräknas
mikroplastutsläppen från gummiasfalt på samma sätt som konstgräsytorna, det vill säga
en förlust motsvarande 0,42 och 0,71 kg/m2/år (Bystedt, 2018). Mängden antas vara
lägre i verkligheten till följd av att gummigranulaten är hopgjutna och ej ligger lösa som
på konstgräsplaner. För att kunna göra en bättre uppskattning om denna källa måste
studier som visar utsläpp i viktenhet per ytenhet genomföras.
Tabell 11. Uppskattat utsläpp (ton/år) vad gäller gummi från gummiasfalt. Siffrorna är med hög
sannolikhet betydligt lägre i verkligheten då utsläppen är baserade på konstgräsplaner där
gummigranulaten ej är hopgjutna.

Antal allmänna hopgjutna gummiytor (gummiasfalt)
i Malmö [st.]

68

Förlust av gummigranulat* [kg/m2/år]

0,42 – 0,71

Total hopgjutna ytor i Malmö stad [m2]

12 032

Årliga förluster av mikroplast från hopgjutna
gummiplaner [ton/år]

5,1 – 8,5

*Förlusten motsvarar löst gummigranulat och inte hopgjutna gummiytor till följd av brist på
kunskap.

Båtbottenfärger
Övergripande
Båtbottenfärg tros vara en av de större källorna till spridning av mikroplast i Sverige
(Magnusson et al., 2016), varpå även en norsk studie visar på att nötning och spridning
av partiklar från polymerbaserade båtfärger är en av de större källorna till mikroplast
(Sundt et al., 2014). Mikroplast kan spridas från båtbottenfärg antingen direkt genom
flagor/partiklar i vattnet eller som partiklar via luften (Göteborgs Stad, 2016). Det är
troligtvis underhåll (skrapning, slipning, målning) som främst ger upphov till
mikroplastpartiklar.
Analys av mark- och sedimentprover vid en
fritidsbåtanläggning på Limfjords strand (Danmark)
visade att samtliga prover kontaminerats av
mikroplast (<500 µm) där majoriteten av
mikroplasten härstammade från båtbottenfärg.
Förutom de vanligaste polymererna upptäcktes en
högre
koncentration
av
mikroplast
från
båtbottenfärg inuti varvet där båtarna läggs upp för
vintern. Resultatet ger en indikation på att
hamnområden aktivt bidrar till spridning av
mikroplast till det omgivande området, vilket
ytterst påverkar den marina miljön (Baztan et al.,
2018b).

Figur 16. Slitet rep vid
kajförtöjning. Foto: Katarina
Johansson.
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Det är inte enbart båtbottenfärg som kan sprida
mikroplast ut i miljön vad avser båtar och fartyg.
Bland syntetiska material är nylon, polyester,
polypropen de vanligaste vid tillverkning av rep
(Corbett,
2009;
se
figur
till
vänster).
Polypropenfibrer har identifierats i vattenmiljö,
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varpå rep anses vara en av huvudkällorna (Nor & Obbard, 2014). Ytterligare en studie i
Stockholms skärgård kom fram till en slutsats om att stora mängder fibrer av polypropen
slits av och sprids från rep som används på båtar (Gewert et al., 2017).
Malmö stad
Småbåtshamnar
Det finns cirka 13 småbåtshamnar i Malmö.
Det saknas emellertid exakt data om antalet
fritidsbåtar men antalet båtplatser uppskattas
vara >2321 st. Det är uppskattningsvis fler
platser till följd av att information saknas eller
är bristfällig från 4 småbåtshamnar. Per
säsong målas varje båt uppskattningsvis med
3,5 kg färg (OECD, 2005).
Vad gäller småbåtar (fritidsbåtar), finns det
en båtbottentvätt (”inskärmad” borsttvätt)
placerad i vatten. Även tre småbåtshamnar
har
spolplattor
uppe
på
land.
I
båtbottenstvätten tvättas cirka 200 småbåtar
per år, det kan dock vara en och samma båt
som tvättas flera gånger. Genom att tvätta
sin båt reduceras behovet av att bottenmåla6.
I tabellen nedan redovisas ett approximativt
resultat
vad
gäller
mikroplastutsläpp.
Uppskattningen
är
baserad
på
antal
uppställningsplatser, både landbaserade och
havsbaserade. Detta till följd av att tillräcklig
data vad avser antalet småbåtar i Malmö ej Figur 17. Småbåtshamn, Dockan Malmö
stad. Foto: ÅF Infrastructure AB
kunde tillhandahållas. Resultatet baseras
därmed
på
förutsättningen
att
alla
uppställningsplatser används, varför resultatet i verkligheten troligtvis är lägre.
Vidare presenteras mängden mikroplastutsläpp per år i ett intervall från lägst till högst.
Det lägsta utsläppet har beräknats på det lägsta plastinnehållet i färgen (5%) samt det
lägsta mikroplastutsläppet under färgens livslängd (10%). Det motsatta gäller för det
största uppskattade utsläppet, där plastinnehållet i färgen uppskattas vara 10% och
mikroplastutsläppet 50% under färgens livslängd, detta redovisas i tabell 12 nedan.
Tabell 12. Mängd mikroplast som avges från fritidsbåtar i Malmö. Uppskattat plastinnehåll baseras
på genomsnittligt plastinnehåll i 20 båtbottenfärger för fritidsbåtar som finns i KEMI:s
produktregister och som är tillåtna.

6

Fritidsbåtar

Mängd/andel

Källa/info

Antal fritidsbåtshamnar [st.]

13

Malmö stad

Antal platser för fritidsbåtar [st.]

>2321

Malmö stad, hamnkaptener

Färg målad per båt [kg]/säsong

3,5

OECD (2005)

Underhållsintervall [gång/år]

1

Båtlivsundersökningen
(2015)

Peder Edman, hamnkapten i Limhamn 20190110.
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Plastinnehåll i färgen [vikt%] (totalt 1020% bindemedel)

5 – 10

Kemikalieinspektionen
(2018) och IVL (2018)

Uppskattad mängd plast som avges
under färgens livslängd [%]

10 – 50

Lassen et al., (2015)

Mängden plast som lossnar från
båtskrov i Malmö per år - om alla
målas årligen samt att varenda
båtplats är ockuperad [ton/år]

0,041 – 0,41

Fritidsbåtarna i Malmö bedöms medföra ett utsläpp på 0,041-0,41 ton mikroplast/år.
Dock baseras detta på att i princip varje båtplats är ockuperad samt att varje båt målas
om årligen, varför utsläppsintervallet sannolikt ligger lägre.
Kommersiella båtar/fartyg
I Malmö stad finns det en hamn för kommersiella fartyg, CMP Malmö Copenhagen Port,
vilken har tillstånd för 6000 anlöp/år. Hamnen har i dagsläget cirka 3000 anlöp/år där
större fartyg som trafikerar och stannar i Malmö hamn. Det finns inget registrerat
båtvarv i Malmö. I Malmö hamn kan dock fartyg tvättas med en mobil anläggning –
dykare i vatten tvättar fartygsskrov med en robothuv varpå allt vatten sugs upp till en
reningsutrustning som renar tvättvatten på land. Det är bara fartyg målade med icke
anti-foulingfärg som får lov att tvättas7.
Då Malmö stad inte har något varv och fartyg tvättas på ett sätt där tvättvattnet samlas
upp, sker mikroplastutsläpp från kommersiella båtar och fartyg främst i driften och
anlöp. Varje år sker cirka 3000 anlöp (ankomst och avgång) till Malmö hamn vilket för
år 2018 i genomsnitt motsvarade 382 stycken specifika fartyg som i medel stannar 1
dygn (CMP, 2018). Baserat på denna information samt global data om hur ofta ett fartyg
målas, mängden färg, färgens plastinnehåll och hur mycket plast som avges under viss
en tid, kan ett uppskattat mikroplastutsläpp i för dessa fartyg i drift erhållas, se tabell
13 nedan.
Tabell 13. Potentiellt mängd av mikroplast som avges från fartyg i Malmö. Uppskattat plastinnehåll
är baserat på genomsnittligt plastinnehåll (av främst polyakrylater, klorpolymerer samt alkyder) i
15 fartygsfärger (antifouling) som finns i KEMIs produktregister och som kan användas i svenska
vatten.

7

Malmö hamn

Mängd/andel

Källa/info

Antal anlöpande fartyg Malmö hamn för 2018 [st.]

382

CMP (2018)

Antal fartyg i världen [st.]

52 183

Statista.com (2017)

Förbrukning av färg för kommersiella fartyg
över hela världen [t/3-5 år]

13 560 – 40 680

Toben (n.d.)

Underhållsintervall [år]

3–5

IVL (2018)

Plastinnehåll i färgen [vikt%]

10 – 20

IVL (2018)

Uppskattad mängd plast som avges under
färgens livslängd [%]

10 – 50

Lassen et al., (2015)

Mailkontakt med Maria Lecander (Miljöförvaltningen Malmö Stad, 2019-01-08).
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Uppskattad mängd plast som potentiellt frisätts till
omgivningen med ett underhållsintervall vart tredje
år [ton/år]

0,2 – 9,9

Det ska noteras att detta utsläpp är baserat på globala mått, det vill säga antal ton per
år i drift, anpassat för antal fartyg som anlöper till Malmö hamn. Eftersom det är driften
(transport och anlöp) som beräkningen baseras på går det inte att göra en ytterligare
antagande om vad släpps ut i just Malmö stads vattenförekomster.
Ett fartyg kan vara på plats under en mycket kort tid eller längre tid i Malmö hamn.
Samma fartyg kan även komma tillbaka under ett och samma år vid flera tillfällen.
Fartyg kan även passera förbi i Öresund vilka genererar mikroplastutsläpp. Hur mycket
av den uppskattade mängden, 0,2 – 9,9 ton/år, som avlägsnas just i Malmös
vattenförekomster går därmed ej att bedöma.
Utsläppet kan antas vara lägre inom det avgränsningsområde som har satts i denna
rapport. Uppskattningen har heller inte tagit hänsyn till den mängd mikroplast som
avlägsnas under rengöring och underhåll av fartyg då denna information saknas i
dagsläget. Den största rådigheten över att kunna minska dessa utsläpp kopplat till
färgval och underhållsintervall ligger hos rederierna. Transportstyrelsen har också ett
visst utrymme för svenska fartyg sysselsatta i drift.

Nedskräpning
Övergripande
Nedskräpning anses generellt vara en betydande källa till mikroplast (Naturvårdsverket,
2017). I delredovisningen till riksdagens Utredningen om hållbara plastmaterial (2018)
nämns en studie som uppskattar att 81-89% av den sekundära mikroplasten i miljön
kommer från nedbrytning av större plastskräp. Det är alltså mycket sannolikt att plast
som slängs eller hamnar i miljön når haven och sjöar där det sönderdelas till mikroplast.
Plastskräpet kan även brytas ner på land för att därefter spridas vidare till havet via
luften eller dagvattnet (Naturvårdsverket, 2017).
Globalt bedöms den största källan till mikroplast i havet vara bristande avfallshantering
(GESAMP, 2016). Nedskräpning kan även orsakas av bristfällig renhållning eller när
avlopps- och dagvatten bräddas. Plastskräp som slängs från fritidsbåtar blir även det till
mikroplastpartiklar när det sönderdelas i havet (Magnusson et al., 2016).
I Östersjön utfördes en undersökning där det hittades små plastbitar som kom från
nedbrutna plastprodukter. Majoriteten av plastbitarna kunde härledas till förpackningar
som godispapper, lock, påsar och snabbmatsförpackningar (Blidberg, 2017).
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Figur 18. Bild på skräp i tätbebyggd miljö. ©Håll Sverige Rent (2019)

Malmö stad
I Malmö stad har skräp mätts på en plats 2016 och på fyra platser 2018 och kommer
mätas 2019. Det som mäts är antal skräp per 10 m2. Skräpet som hittas vid varje punkt
räknas och kategoriseras. Plast sorteras i sju underkategorier, exempelvis mat- och
godisförpackningar, plastflaskor och snusdosor. Cigarettfimpar ingår men kategoriseras
separat. Cigarrettfiltret är gjord av cellulosaacetat, ett slags plast (Håll Sverige Rent,
2018), varför bedömning har gjorts att även de ska ingå och omnämns i denna rapport.
Under 2018 inventerades skräp inom mätområdena Rörsjöparken, Värnhemstorget,
Pildammsparken, Magistratsparken, Konsthallstorget, Södertull och Möllevången i
Malmö. Antal skräpföremål per 10 m2 i varje mätområde redovisas nedan i Tabell 14.
”Andelen plast av den totala andelen skräp” visar hur många procent som är plast av
den av den totala mängden upphittat skräp. Då en del skräp består av annat än plast
uppgår summan inte till 100% i tabellen.
Tabell 14 Genomsnittligt antal skräpföremål per 10 m2 i Malmö stads mätområden (enbart plast
inkl. fimpar har inkluderats i denna tabell).

Mätområde

Antal skräpföremål
per 10 m2

Antal plast av det
totala antalet skräp

Rörsjöparken och Värnhemstorget

Fimp: 8,06

54%

Plast: 3,26

22%

Fimp: 1,93

55%

Plast: 0,69

20%

Fimp: 2,31

52%

Plast: 0,81

18%

Fimp: 12,27

78%

Plast: 0,51

3%

Pildammsparken

Magistratsparken och Konsthallstorget

Södertull och Möllevången
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Resultaten från skräpmätningarna kan dessvärre inte användas för en uppskattning av
hur stor mängd mikroplast som potentiellt kan bildas från skräpet, i synnerhet eftersom
endast antalet skräp mäts och inte skräpets vikt. Vidare saknas det kunskap avseende
steget från en synlig plastbit till mikroplast. Massan per skräp kan även variera i mycket
hög utsträckning (IVL, 2018). Resultaten kan däremot användas för se var och när det
finns mest behov av åtgärder.

Industriell produktion och hantering av primärplast
Övergripande
Materialförluster från industrier som tillverkar plast eller plastprodukter har identifierats
som en av källorna till utsläpp av mikroplast. Vid tillverkning av plastprodukter används
plastråvara i form av plastpellets i storleksordningen 2-5 mm. Inom industrin kan även
mikroplastpartiklar i form av pulver eller damm bildas (Moore, 2008; Cole et al,. 2011).
All form av hantering kan resultera i okontrollerade utsläpp av mikroplast från industriell
produktion till miljön då det riskerar att släppas ut via process- och avloppsvatten,
nedskräpning (IVL, 2018) samt luft. Nedskräpning kan ske exempelvis när
varor/material lagras utomhus eller när varor/material transporteras/förflyttas till
lokaler, platser, containrar eller liknande.
Naturvårdsverket har gjort en genomgång av miljövillkoren för tillståndspliktiga
anläggningar i Sverige som tillverkar plastvaror. Inte i något fall finns villkor som direkt
reglerar utsläpp av plastpellets eller åtgärder för att förhindra sådana utsläpp. Dock finns
andra former av villkor, för ett fåtal anläggningar, som eventuellt kan minimera
utsläppen eftersom de omfattar utsläpp av stoft till luft från exempelvis slipningsprocesser.
Malmö stad
I Malmö finns inga tillverkare av plastpellets men det finns åtta industrier som tar fram
gummi- och plastvaror med bland annat plastpellets som råvara, se blåa kryss i Figur
19. Dessa industrier är C-verksamheter och får producera mer än 1 ton plastråvara per
kalenderår. Data saknas angående hur mycket plast som C-verksamheterna hanterar
totalt då verksamheterna rapporterar detta i olika detaljeringsgrader samt enligt olika
typer (inköp, avfall etc.). Samtliga verksamheter måste emellertid hantera sitt avfall på
ett sätt så att det ej sprids ut i naturen. Ytterligare förekommer det verksamheter som
inte är anmälningspliktiga då dessa producerar <1 ton plast/plastvaror per år, två
stycken sådana finns registrerade men troligtvis finns det fler8.
En registrerad U-verksamhet (se gult kryss i Figur 19) är tillika registrerad, här
förbrukades cirka 298 ton polymera råmaterial år 2014. Det kan förekomma ytterligare
ett okänt antal verksamheter i Malmö stad som hanterar större mängder plast9.

8

Mejlkontakt med Thomas Ferdinandsson Miljöinspektör - Avdelningen för Miljö- och hälsoskydd
Miljöförvaltningen 2019-01-15.
9
Mejlkontakt med Thomas Ferdinandsson Miljöinspektör - Avdelningen för Miljö- och hälsoskydd
Miljöförvaltningen 2019-01-15.
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Figur 19. Företag (8 st.) i Malmö stad (blåa kryss) som tar fram gummi- och plastvaror (>1 ton)
med bland annat plastpellets som råvara. Gult kryss innebär U-verksamhet. Kartutdrag från
Länsstyrelsen karttjänst. Bearbetad av ÅF Infrastructure AB.

I dagsläget finns ingen samlad data om total materialförlust av plastpellets/plastskräp
från dessa anläggningar eller om vilka eventuella åtgärder samtliga verksamhetsutövare
vidtagit för att förhindra sådana förluster (Magnusson et al., 2016). Mikroplastutsläppen
kan således inte kvantifieras avseende industriell produktion och hantering av
primärplast i Malmö.

Hygien- och skönhetsartiklar
Övergripande
En av källorna till mikroplasters förekomst i avloppsvatten är användning av avsiktligt
tillverkade mikroplaster (primärplaster) som bland annat finns i hygien- och
skönhetsartiklar (Naturvårdsverket, 2017). Dock trädde en ny svensk förordning i kraft
i den 1 juni 2018 som förbjöd vissa hygien- och skönhetsprodukter med innehåll av
mikroplaster. Produkter som köpts in till lager innan den 1 juni 2018 tilläts fortsätta att
säljas i butik fram till den 1 januari 2019 (Regeringskansliet, 2018). Det är kosmetiska
produkter som sköljs av eller spottas ut och som samtidigt innehåller plastpartiklar med
en rengörande, skrubbande eller polerande funktion som omfattas av förbudet. Förbudet
gäller exempelvis tandkräm, kroppsskrubb, ansiktspeeling, duschtvål, schampo och
balsam med tillsatta mikroplaster.
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Utöver förbudet finns förslag på flera åtgärder
från Kemikalieinspektionen (2018) som gäller
plastpartiklar
i
kosmetiska
produkter.
Kemikalieinspektionen har i ett utredningsuppdrag föreslagit att införa gemensamma
regler på EU-nivå. Ett annat förslag är en
bredare nationell reglering som även skulle
omfatta mikroplast i kosmetiska produkter
som är avsedda att lämnas kvar på kroppen,
oavsett vilken funktion de är avsedda att ha –
till exempel smink.
Figur 20. Mikroplast i kroppsskrubb.
Foto: ÅF Infrastructure AB.

Cosmetics Europe är i dagsläget ensamma om att ha information om hur mycket
mikroplast det finns i kosmetiska produkter. Produkter som inte är ämnade att sköljas
av kroppen uppgavs innehålla mellan 540 – 1 120 ton per år inom EU (Cosmetics Europe,
2015). Enligt Burns & Boxall (2018) utgör kosmetiska produkter enbart en mindre andel
av all primärplast som når vattenmiljön.
Malmö stad
Det finns ingen information om hur mycket mikroplast som utgörs i kosmetiska
produkter i Sverige. För att kunna uppskatta mängden mikroplast i Malmö stad har
beräkningarna således utgått från Cosmetics Europe. Med dessa förutsättningar skulle
Malmö stads konsumtion av mikroplast, i produkter avsedda att vara kvar på kroppen,
uppgå till 0,36 – 0,74 ton per år (Tabell 15).
Produkter som är ämnade att sköljas av kroppen uppgavs innehålla mellan 714 – 793
ton per år inom EU (Cosmetics Europe, 2015). Om dessa data utgås från, utgör mängden
mikroplast i sådana produkter i Malmö stad rör det sig om 0,47 – 0,53 ton per år (Tabell
15).
Tabell 15. Mängden mikroplast i kosmetiska produkter (Data rörande EU är från Cosmetics Europé
och avser år 2015) Observera att siffror avser försäljning, inte nödvändigtvis användning eller det
som hamnar i avloppet.

EU

Malmö stad

Invånare [antal]

510,28 miljoner

338 582 (SCB, 2018)

Mikroplast i produkter som inte är
ämnade att sköljas av [ton/år]

540 – 1 120

0,36 – 0,74

Mikroplast med funktionen
skrubbande, rengörande eller
polerande i produkter ämnade att
sköljas av (omfattas av förbudet)
[ton/år]

714 – 793

0,47 – 0,53

Mikroplast med annan funktion än
skrubbande, rengörande eller
polerande i produkter ämnade att
sköljas av [ton/år]

Ingen tillgänglig data

Ingen tillgänglig data
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Tvätt av textilier
Övergripande
Tvätt av textilier som innehåller plast (syntetiskt material) ger upphov till
mikroplastpartiklar som är formade som fiber. Detta gäller både för kommersiella
tvätterier och privata tvättmaskiner (Henry et al., 2018). År 2017 utgjorde industriellt
tillverkade fibrer 70% av den totala fiberproduktionen (The Fiber Year Consulting, 2017).
Av dessa fibrer rapporterades 63% utgöras av syntetiska fibrer och resterande 7% av
cellulosafibrer (The Fiber Year Consulting, 2016). Mikropartiklar av polyester har visat
sig vara den vanligast förekommande syntetfibern som har återfunnits i sediment och
avloppsvatten följt av akryl och polyamid (Browne et al., 2011).
Flera internationella och nationella undersökningar har identifierat syntetiska textilfibrer
som en av de största källorna till mikroplast i haven (Naturvårdsverket, 2017). Detta
genom att partiklarna slits loss vid tvätt och följer sedan med i avloppsvattnet.
Reningsverkets avskiljningsgrad avgör dock hur mycket fiber som når recipienten. En
studie från Svenskt Vatten (2018) påvisade en högre avskiljningsgrad (99%) av
mikroplastpartiklar (10–500 µm) från Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö, detta pekar
på att endast en betydligt mindre andel når recipienten. Dock erfordras fler studier för
att en slutsats ska kunna dras huruvida tvätt av syntetiska textilfibrer är en stor källa
eller ej beroende på reningsverkens avskiljningsgrad.
Syntetfibrer från tvätt i hushåll i Malmö stad
Största andelen textiltvätt sker i privata hushåll, detta motsvarar cirka 220–300 kg tvätt
per person och år i Sverige (Pakula & Stamminger, 2010). Hur mycket syntetfibrer som
frigörs per kilo textil vid tvätt varierar dock. Vidare skiljer sig resultaten i studier sig åt,
både vad gäller antal partiklar som frigörs men också när ett plagg frigör flest
mikroplastpartiklar (första gången, andra gången etc.). Detta till följd av att ett flertal
faktorer påverkar såsom antal tvättar, typ av material, temperatur, användning av
tvättmedel/sköljmedel, tvättmaskin och centrifugering (Napper & Thompson, 2016;
Folkö, 2015). Exakt data saknas till följd av detta, det är således komplext att beräkna
hur mycket syntetfibrer som släpps ut från ett genomsnittligt hushåll (Magnusson et al.,
2016). Antaganden kan emellertid göras utifrån de studier som finns i nuläget.
En studie har visat att för varje 5 kg tvätt av bara syntettextilier frigjordes 6 000 000
mikrofibrer av polyester (PEC), (PEP) och polypropylen (PP) (De Falco et al., 2018).
Vidare visade en annan studie på 750 000 mikrofibrer per hushållstvätt (University of
Plymouth, 2017), information om typ av textiler och mängd saknades dock.
Vad gäller beräkningar av mängden fibrer som frigörs i samband med hushållstvätt i
Malmö stad har ett högsta och lägsta värde (i vikt) från tidigare studier använts. Det vill
säga 8,9 mg per kg tvätt (Napper & Thompson, 2016) respektive 550 mg per kg tvätt
(Hartline et al., 2016). Baserats på antalet invånare i Malmö, mängden tvätt per person,
andel tvättade syntetiska textiler samt mängden fibrer som frigörs kunde ett utsläpp om
cirka 0,42 till 35,2 ton mikroplastfibrer per år till avloppsvattnet räknas ut, se Tabell 16.
Tabell 16. Mängden syntetfibrer som frigörs i Malmö stad.

Värde/spann

Källa

Befolkning i Malmö
stad år 2018 [st]

338 582

SCB (2018)

Textiltvätt per person [kg/år]

220 – 300

Pakula och
Stamminger (2010)
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Mängd tvätt i Malmö stad [ton/år]

74 488 – 101 575

Andel syntetiska textiler som tvättas i Sverige
[%]

63

IVL (2018)

Mängd fibrer som slits av i samband med tvätt
[mg mikroplastfibrer/kg tvätt]

8,9 – 550

Napper och
Thompson (2016);
Hartline et al. (2016)

Mängd fibrer som slits av i samband med tvätt
[mg mikroplastfibrer/ton tvätt]

8900 – 550 000

Mängd syntetfibrer som frigörs från textilier vid
tvätt från Malmö stads hushåll [ton/år]

0,42 – 35,2

Syntetfibrer från kommersiella tvätterier i Malmö stad
Förutom syntetfibrer från hushållstvätt sker utsläpp av fibrer även från kommersiella
tvätterier. För denna typ av industriell tvätt, som har mer ”aggressiva” sätt att tvätta
på, är utsläppen av mikrofibrer större än de som erhålls i vanliga hushåll (De Falco et
al., 2018).
Det finns enbart 5 stycken kemtvättar som har kemtvättmaskin i Malmö – alltså tvätt
med perkloretylen eller något annat klorväte. Det finns dock många ställen där det står
kemtvätt utanför men de har inga kemmaskiner utan tar bara emot tvätt och skickar
vidare det till en verksamhet med kemmaskin inom eller utanför Malmö.
Enligt IVL släpper Stockholms kemtvättar, totalt 5 stycken, ut ca 0,02 – 1,1 ton
mikroplast per år till reningsverken (IVL, 2018). Eftersom denna mängd bedöms relativt
låg jämfört med utsläppen från hushållstvätt så görs ingen beräkning för Malmö stads
kemtvättar.

Byggnader och byggnadsarbete
Övergripande
Byggsektorn står för ca 20% av den europeiska efterfrågan på plast och ligger på andra
plats efter förpackningar som står för ca 40% (PlasticsEurope, 2015). Tre plaster
dominerar inom byggsektorn (IVL, 2016) enligt följande:
Polyvinylklorid (PVC) används främst i rör, fönsterramar, golv och väggbeklädnad;
polyeten (PE) används till kablar och rör; och polystyren (PS) används som
isoleringsskum (PlasticsEurope, 2012). Expanderad styrencellplast (EPS, till exempel
under namnet Frigolit) används ofta i Sverige för rör, tak och väggisolering, men också
för att bygga vallar och husgrunder. EPS-skum har låg densitet och kan därmed lätt
föras bort med vinden ut i miljön där det sedan bryts ner i mindre partiklar.
Vid installation av golv, isolering och mattor kan mikroplast spridas med vinden. Slitage,
i synnerhet av golv, kan också orsaka utsläpp. Även sågning, borrning och slipning av
plast bidrar till att sprida mikroplastpartiklar ut i luften som byggdamm (IVL, 2016).
Allt damm som bildas på byggarbetsplatser kan spridas via luften med hjälp av vind och
regn. Mängden plastpartiklar som sprids genom byggdamm är ännu okänt (Verschoor
et al., 2014).
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Figur 21. Bilden visar en byggarbetsplats i Malmö. Här syns större mängder plastskräp som ligger
fritt på marken. Foto: ÅF Infrastructure AB

Byggsektorn medför även att mikroplaster sprids ut i miljön via färgflagor från
byggnader (Göteborgs stad, 2016). Spridning av mikroplastpartiklar från
polymerbaserade färger, som är vanligt att använda till byggnader, är en av de
viktigaste källorna till mikroplast (Sundt et al., 2014). Utsläpp till följd av ytbehandling
och målning av byggnader i Sverige beräknas till 130–250 ton plast per år
(Naturvårdsverket, 2017). Plastpartiklar kan också släppas ut i atmosfären som ett
resultat av att slipa gamla lager av färg eller generellt slitage. Denna typ av utsläpp kan
vara betydande i större skala (Verschoor et al., 2014). Dock finns ingen data över vilken
mängd mikroplast som når havet (Naturvårdsverket, 2017).
I det allmänna ledningsnätet finns en stor mängd plaströr. I IVLs massbalansberäkningar för Stockholms stad så gjordes bedömningen att plaströren ej är en
betydande källa till mikroplast, då enbart 37 kg mikroplast slits bort per år i hela
Stockholm (IVL, 2018). Därför utreds plaströr inte vidare i denna studie.
Vid rivning, ny- och ombyggnation kan spill och kasserat material uppstå, samt att det
genereras plastavfall av olika slag som vid bristande hantering kan leda till
nedskräpning. Det är mycket svårt att uppskatta hur stor mängd makro- och mikroplast
som sprids från byggarbetsplatser till miljön (IVL, 2018).
Malmö stad
I Malmö stad har det under 2018 beviljats 1666 bygglov, varav 63 är beviljade
rivningslov (t.o.m. november). Det saknas sammanställda siffror på hur stor andel av
bygg- och rivningsavfallet som utgörs av plast. Om en sådan siffra skulle finnas är det
fortfarande komplext att uppskatta mängden plast eller mikroplastpartiklar som läcker
ut, varför detta bör utredas ytterligare.
Avfallshanteringen på en byggarbetsplats ska skötas av byggherre och fastighetsägare.
Relativt enkla tekniska lösningar och rutiner kring hur avfall i form av plast och
emballage samlas in finns redan på den svenska marknaden och bör användas. Exempel
på en sådan lösning skulle kunna vara slutna containrar eller komprimatorer för just
plast.
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Avfallsanläggningar, sorteringsanläggningar och andra verksamheter
som hanterar plast (återvinningsindustri) eller gummidäck
Övergripande
Mikroplastpartiklar och övrigt plastskräp kan falla av transporter/maskiner/containrar
eller liknande och blåsa iväg för att därefter transporteras med vind och/eller dagvatten.
Figur 22 skildrar plastskräp som ramlat av/blåst iväg mitt i en sorteringsprocess. Vidare
kan mikroplastpartiklar spridas via lakvatten (regnvatten som infiltrerar genom avfall på
avfallsanläggningar).
Studier på förekomst av mikroplast i både behandlat och obehandlat lakvatten från
avfallsanläggningar indikerar på att lakvatten innehåller låga halter mikroplast och inte
är en stor källa (Avfall Sverige, 2018; Nordiska Ministerrådet, 2019). Sannolikt rör sig
utsläpp via behandlat lakvatten om tiotals kilogram per år, obehandlat släpper ut en
liten större mängd mer än det behandlade (Nordiska Ministerrådet, 2019).
Mikroplaster från andra avfallsverksamheter än deponering, exempelvis sortering och
hantering av plastavfall, kan vara en källa till makro- och i sin tur mikroplaster som
släpps ut med obehandlat eller behandlat dag- eller processvatten. I dagsläget finns
inga studier som fokuserat på sorterings- eller återvinningsanläggningars utsläpp av
mikroplast. Studier på återvinningsanläggningar behövs för att kunna utesluta eller
bekräfta dessa som källa (Avfall Sverige, 2018).

Figur 22. Plastskräp på en sorteringsanläggning i Malmö. Foto: ÅF Infrastructure AB.

Malmö stad
Det totala antalet av alla de anläggningar i Malmö som hanterar avfall, sorterar avfall,
hanterar plast eller gummidäck är mellan 30 - 40 stycken10. Vissa verksamheter håller
på att avveckla sin verksamhet och sammanställningen har gjorts utifrån vilka
verksamheter med avfallsverksamhet som omfattas av tillsyn.

10 Mailkontakt med Sarah Ryderheim (Miljöförvaltningen Malmö Stad, 2018-12-13).
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I Malmö finns majoriteten av avfalls- och sorteringsanläggningarna belägna i de
nordöstra hamnområdena. Där återfinns bland annat Ragn-Sells, Stena Recycling, HJ
Hansen, Carl F, Ohlssons, Sysav, Ågab, DT Sortera Materials, Stefan Kristenssons Åkeri
AB – Swerock, Famus Company, Stab Teknik Entreprenad AB, Rimesco Aktieselskab,
Ramneskogs Recycling AB, Puttes Däck, Malmö Återbyggdepå, Gyllebo Gödning AB,
Sveprol Bio Production AB, Tiranius AB och Östgärde Bygg & Industriservice AB. I Norra
hamnen finns även en av Malmös två återvinningscentraler, Norra hamnen ÅVC.
Övriga anläggningar finns runt om i resterande delar av staden, såsom i norra, östra,
södra, västra Malmö samt i centrum. Ibland dessa återfinns RGS Nordic AB, IVLProdukter, IL Recycling AB/Stena Recycling AB, Sanpro, Miljöfabriken, Sydflis, Swerock
Recycling, Bunkeflo ÅVC, ett tångupplag, Vtm-Riv AB och Öresunds Recycling AB.
Utifrån den information som Miljöförvaltningen får in via tillsyn hanterar femton av dessa
verksamheter avfall i form av plast eller däck där åtta har utsläpp av dagvatten till VA
SYD:s dagvattennät. Infiltration sker av dagvatten från tre av verksamheterna och för
resterande verksamheter saknas information. Plasthanteringen kan ske både utomhus
så väl som inomhus.
Det finns även 55 stycken av FTI:s återvinningsstationer för förpackningsmaterial
utplacerade centrala delar av staden. Vid dessa stationer erbjuds kommuninvånarna att
lämna bland annat plastförpackningar i insamlingskärl som står uppställda utomhus.
Till följd av att siffror saknas vad avseende mängden plastskräp som går förlorad vid
insamling och avfalls-, sorterings-, eller liknande anläggningar kan ett totalt utsläpp ej
beräknas för Malmö stad. Detta bör därmed utredas ytterligare så att en övergripande
sammanställning fås fram.

Klottersanering
Inom staden sker ingen tillsyn av klottersanering i dagsläget. Klottersanering med
plastblästring är något som kan förekomma men det är ovisst huruvida detta sker inom
Malmö, varför detta måste utredas ytterligare. Vidare saknas kunskap om mängder
mikroplast som frigörs.

5.2

Spridningsvägar av mikroplast
Dagvatten

Övergripande
Dagvatten uppkommer när vatten rinner av hårdgjorda ytor (exempelvis asfalt) i
samband med nederbörd. När fordon belastar asfalterade ytor sker slitage på asfalt,
vägfärg och bildäck, varpå mikroplastpartiklar uppstår som sprids med dagvattnet eller
med vinden, se avsnitt 5.1.1. Mängden dagvatten kan variera kraftigt över åren till följd
av regnets intensitet och varaktighet.
Dagvattnet rinner vanligtvis ut i vägdiken eller rännstensbrunnar vid sidan av vägen
(Magnusson et al., 2016) men kan tillika rinna ut i vattendrag, dagvattendammar eller
andra ytvattenförekomster samt infiltreras i grönytor. Därefter kan det ledas rakt ut till
recipienten eller till ett avloppsreningsverk. I vägdiken och dagvattendammar bör en del
av mikroplastpartiklarna avskiljas då dessa sedimenteras. Resultat från ett
examensarbete vid Uppsala Universitet tyder på att 90-100% av vissa partikelsorter
(>20 µm) avskildes i bland annat dagvattendammar (Jönsson, 2016). Dessa
dagvattenprover togs emellertid inte under eller efter nederbördstillfällen (som tros
orsaka ökat utflöde av mikroplastpartiklar) varför avskiljningsgraden anses vara
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överskattad. Vidare visar en studie av Wagner et al. (2018) att partiklar från däck inte
avskiljs effektivt vid sedimentering (till exempel i dagvattendammar) där de hydrauliska
retentionstiderna är korta.
I Sverige uppskattas 12% av dagvattnet nå reningsverken och 4% nå dagvattendammar. Således skulle resterande dagvatten eventuellt nå recipienten (Bystedt, 2018).
Mängd mikroplast som sprids via dagvatten
Baserat på Malmös avrinningsområde på 100 km2 där 48% av ytan inom Yttre Ringvägen
är asfalterad (EFGS, 2013) samt en årlig genomsnittlig avrinning på 300 mm (Olsson et
al., 2017) resulterar detta i en total avrinning om 14,4 Mm3. Vad gäller avrinningen till
dagvattendammar (eller liknande) baseras detta på 18 olika dagvattenlösningar som
förekom i Malmö år 2008 (Stahre, 2008), därmed saknas aktuell data. Det totala
avrinningsområdet där dagvattnet är anslutet till avloppsnätet är 21,2 km2, vilket ger
en avrinningsvolym motsvarande 6,6 Mm3 per år till reningsverken. Siffrorna redovisas
i tabellen nedan.
Tabell 17.Total asfalterad yta i Malmö samt dess avrinning.

Avrinningsyta Malmö [m2]

100 000 000

Avrinning [mm/år]

300

3

Total avrinning [m /år]

30 000 000

Total avrinning till dagvattendammar eller liknande
[m3/år]

576 000

Avrinning av dagvatten till avloppssystem [m3/år]

6 000 000

Total avrinning till recipienten och infiltration [m3/år]

23 400 000

Hur mycket mikroplast som förekommer i dagvatten varierar mycket enligt ett flertal
studier. Miljöförvaltningen i Malmö undersökte tre platser runtom i staden med olika
trafiktäthet. Den genomsnittliga mikroplastkoncentrationen i denna undersökning
varierande mellan 5 000 och 93 000 partiklar/m3 (Miljöförvaltningen, 2018). Baserat på
den totala avrinningen, en uppskattad densitet av en mikroplastpartikel (se tabellen
nedan) samt nyligen nämnda koncentrationer motsvarar detta en varierande mängd om
1,6 – 45 ton mikroplast per år som når recipienten via dagvatten.
Tabell 18. Mängd av mikroplast i dagvatten som beräknas gå direkt till recipienten (utan att
passera dagvattenlösningar/avloppsreningsverket) för olika mikroplastkoncentrationer.

Total avrinning till recipienten och infiltration [m3/år]

23 400 000

Vikt av en klotformig PE/PET partikel med 300 µm radie [µm]

0,014 / 0,021

3

Dagvatten med 5 000 partiklar/m [ton/år]

1,6-2,4

Dagvatten med 93 000 partiklar/m3 [ton/år]

30-45

Beräkningen ovan i tabell 18 är emellertid grovt uppskattad samt inkluderar enbart den
uppskattade mängden mikroplast som inte leds till en dagvattenlösning eller
avloppsreningsverk. Hur dagvattnets spridningsvägar i Malmö i realiteten är utformade
och hur mycket vatten som når recipienten måste kartläggas för att kunna få en saklig
uppfattning. Därmed är det komplext att kartlägga mikroplasters spridning via
dagvatten på en detaljerad nivå utan att ha denna data att tillgå. Till följd av detta
diskuteras spridningen istället på en övergripande nivå.
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Då 48% av ytan inom den Yttre Ringvägen är asfalterad rinner troligtvis en större andel
av dagvattnet i Malmös mest centrala delar (innanför den Inre Ringvägen, se figur 23)
troligtvis ned i dagvattenbrunnar, de inre kanalerna, Risebergabäcken och Sege å samt
andra dagvattenlösningar. En del av detta vatten leds därefter vidare till något av de
två avloppsreningsverken, dock är detta troligtvis en mindre andel (data finns emellertid
inte att tillgå). Mellan den Yttre och Inre Ringvägen finns en större andel grönytor varför
större infiltration och sedimentering av mikroplastpartiklar i dagvatten bör ske i detta
område. Dock förekommer troligtvis en okänt antal brunnar som kan leda direkt till
recipienten. Ytterligare påverkar faktorer så som mängden nederbörd, de asfalterade
ytornas lutning, retentionstid i dammar/vattensamlingar med mera.

Figur 23. Kartutdrag över en del av Malmö stad. Inre Ringvägen är markerat i gult och Yttre
Ringvägen är markerat i rött. ©Eniro 2019-01-09.

Malmö stad är en kustkommun och avstånden mellan misstänkta mikroplastkällor och
recipienten Öresund kan antas vara relativt korta. Dessutom ligger utsläppspunkter för
bräddning av ledningssystem vid eller nära recipienten (se Figur 24). Fel! Hittar inte
referenskälla.
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Figur 24. Bräddpunkter på ledningsnätet (Källa: VA SYD, 2017a).

Utsläpp från kommunala avloppsreningsverk
Övergripande
Vatten som når avloppsreningsverken brukar främst komma från hushåll och industrier
(vissa industrier renar dock sitt vatten på plats eller har tillstånd att släppa ut sitt vatten
på plats) men även en del dagvatten når avloppsreningsverken. De vanligaste
mikroplastpartiklarna i avloppsvatten är polyester (PES), polyeten (PE), polyamid (PA)
och polypropen (PP) (Lares et al., 2018).
I flera stadsdelar i Paris har mikroplast påvisats i både avloppsvatten och ytvatten.
Behandlat avloppsvatten ansågs innehålla lägre koncentrationer än obehandlat
avloppsvatten (Dris et al., 2015). Magnusson och Wahlberg (2014) undersökte halter
av två olika storleksfraktioner mikroplastpartiklar i inkommande och utgående
avloppsvatten
vid
tre
svenska
avloppsreningsverk,
däribland
Henriksdals
avloppsreningsverk (Stockholm). Över 70% av mikroplastpartiklarna som mättes i det
inkommande vattnet uppskattades att avskiljas i reningsprocessen. Däremot ansågs
betydande mängder mikroplastpartiklar, i synnerhet vad gäller små partiklar (<300 µm),
släppas ut.
En mer aktuell studie från Svenskt Vatten (2018) påvisade dock en högre
avskiljningsgrad (99%) av mikroplastpartiklar (10–500 µm) från Sjölunda
avloppsreningsverk i Malmö, varpå 40% uppskattas hamna i slam. En dansk studie
påvisade tillika en avskiljningsgrad om >99% där i stort sett all mikroplast (20–500 µm)
hamnar i slammet (The Danish Environmental Protection Agency, 2016). Detta pekar på
att endast en betydligt mindre andel når recipienten via ARV. Dock erfordras fler studier,
i synnerhet vad gäller data om de mycket små och/eller svarta partiklarna.
Mängd mikroplast som sprids från avloppsreningsverk
Avloppsledningsnätet i Malmö har indelats i sju avloppsområden varav fem är anslutna
till Sjölundaverket och två till Klagshamnsverket tillhörande VA SYD. VA SYD har 622
km huvudledningar för dagvatten i Malmö, varpå 380 utlopp förekommer. Det
kombinerade nätet som går till avloppsreningsverken är 311 km långt. VA SYD har idag
ingen exakt siffra beträffande hur stor andel av dagvattnet som når reningsverken 11.

11

Kontakt via e-post med VA SYD (Leif Ståhl), 2018
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Figur 25. Karta över upptagningsområde (markerat i rosa) från Sjölunda avloppsreningsverk.
Inringat i brandgult är upptagningsområdet för Malmö stad till Sjölunda. Inringat i grönt är detta
projekts geografiska avgränsningsområde. Källa: VA SYD, 2017a, bearbetad av ÅF.

Figur 26. Karta över upptagningsområde (markerat i rosa) från Klagshamns avloppsreningsverk.
Inringat i grönt är detta projekts avgränsningsområde. Källa: VA SYD, 2017b, bearbetad av ÅF.
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Det är 24,2 Mm3 avloppsvatten (VA SYD, 2017a) som når Sjölundaverket från
Malmöområdet inom den yttre Ringvägen per år. Genomsnittlig mikroplastkoncentration
som hittats i avloppsvatten (efter rening) från 10 danska reningsverk låg på 34 µg/l
(The Danish Environmental Protection Agency, 2016), vilket skulle motsvara ett årligt
utsläpp om 0,82 ton/år till Öresund från Sjölunda reningsverk. Vad gäller
Klagshamnsverket, når 4 Mm3 avloppsvatten reningsverket per år (VA SYD, 2017b) från
upptagningsområdet (inom Malmöområdet), vilket ger ett mikroplastutsläpp till havet
på 0,14 ton/år.
Till följd av reningsverkens potentiella avskiljningsgrad (detta varierar emellertid mellan
varje avloppsreningsverk reningsteknik, vattnet som inkommer samt mikroplastpartiklarnas storlek) anses avloppsreningsverken utgöra en lägre risk (i jämförelse med
dagvatten). Dock krävs ytterligare studier för att kunna fastställa detta, i synnerhet bör
reningsverkens reningskapacitet undersökas på mindre mikroplastpartiklar.
Vidare tar både Klagshamnsverket och Sjölundverket emot vatten från övriga
kommuner, det vill säga inte bara från Malmö stad. Detta innebär att volymerna i
realiteten är större samt att mikroplastkoncentrationen varierar kraftigt över tid.

Luftdeposition
Övergripande
Luftburna partiklar PM10 (10 μm) och PM2,5 (2,5 μm) uppkommer dels vid naturliga
processer och dels via mänsklig aktivitet. De främsta källorna är förbränning av
bränslen, bland annat vid energiproduktion, uppvärmning eller fordonstrafik men även
vid slitage mot vägytor, i synnerhet vid användning av dubbdäck. I många stadsmiljöer
dominerar vägtrafikutsläppen. Skåne är emellertid den del av Sverige som har högst
andel intransport av partiklar från omgivande regioner. Ungefär 80% av uppmätta
PM2,5-halter kommer från luftmassor från kontinenten (Malmö stad, 2018b).
Få undersökningar finns om mikroplasters spridning via luft (Magnusson et al., 2016)
men det har påvisats att mikroplaster finns i atmosfären (Dris et al., 2015). Exempelvis
kan partiklar som bildas genom slitage av däck uppehålla sig i luften under en viss tid
(Thorpe & Harrison, 2008). Även mätningar av luftdeposition av mikroplast i Paris har
visat att partiklarna kan färdas via luften (Dris et al., 2015). Koncentrationerna av
plastpartiklar i luften antas därutöver vara högre på urbana platser än i jämförelse med
sub-urbana platser. Identifierade partiklar har påvisats vara till mestadels fiberformade
och antingen helt syntetiska eller en blandning av naturligt och syntetiskt material (Dris
et al., 2016) vilket indikerar att även andra källor än väg- och däckslitage orsakar
spridning av mikroplaster via luft (IVL, 2018).
Mängd mikroplast som sprids via luft
Ett nordiskt samarbetsprojekt vid namn NORTRIP har utvecklat en emissionsmodell för
PM10. I IVLs rapport (2018) nämns modellkörningar som visar att cirka 6-9% av PM10
emissionerna från vägtrafiken på Hornsgatan under 2006-2011 var däckslitage (IVL,
2018). Enligt indata till NORTRIP-modellen motsvarar 10% av PM10-partiklarna
mikroplastpartiklar i PM2,5-storlek. Vidare är andelen mikroplast 60% av det totala
däckslitaget (IVL, 2018).
Partikelhalterna av PM10 har legat relativt konstanta de senaste tio åren i Malmö,
bortsett från förhöjda halter åren 2003 och 2011. Detta är ett resultat som delvis kan
förklaras av att inga direkta åtgärder för att minska uppkomsten av luftburna partiklar,
specifikt PM10, i staden har genomförts (Malmö stad, 2018b). Årsmedelvärdet av PM10
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låg i gatumiljön vid Dalaplan på 18 μg/m3 och i bakgrundsluften vid Rådhuset på 14
μg/m3 (Malmö stad, 2018b).
Rapport om luftkvaliteten i Malmö från 2014 visar också att flertalet partiklar kommer
från vägtrafik (59% av partikelmängden), följt av partiklar från arbetsmaskiner och
arbetsredskap (28%). Total utsläpp i vikt av PM10 till luften i Malmö stad var år 2014
341 ton per år (Miljöförvaltningen, 2014). Baserat på denna information är därmed
depositionen av luftburna mikroplastpartiklar från däckslitage i Malmö stad 14 – 20
ton/år (se Tabell 19).
Tabell 19. Depositionen av däckslitage från luftburna partiklar från Malmö stad. Mätningen
gjordes 2017‐09‐27 ‐ 2018‐03‐14.

Total andel PM10 [ton/år]

341

Miljöförvaltningen (2014)

Andel däckslitage av total andel PM10 [%]

6-9

IVL (2018)

Andel däckslitage i PM2,5 [% av PM10]

10

IVL (2018)

Andel mikroplast i däckslitage [%]

60

IVL (2018)

Total andel däckslitage [ton/år]

PM10

PM2,5

20 – 31

2–3

Total andel mikroplast [ton/år]

14 – 20

Resultatet ovan skiljer sig från mängden mikroplast som har beräknats uppstår från
bildäck till luft (se 5.1.1), då inte alla källor inkluderas i beräkningen. Vidare beräknas
endast partiklar av storleken 2,5 och 10 μm, varför även här sker ett bortfall. Den totala
mängden som sprids via luft är troligtvis högre.

Snöhantering
Övergripande
I stadsområden dumpas snö som samlas in från vägar, parkeringsplatser och
marknadsplatser ofta i hav eller sjöar på grund av bristen på urbana öppna utrymmen
för att lagra och smälta den uppsamlade snön (Baztan et al., 2018c). Till exempel i
Helsingfors dumpas cirka en tredjedel av snön direkt i Östersjön. Hittills har mängden
mikroplast via denna spridningsväg som når vattenmiljöer varit oförutsedd men nu har
en första studie undersökt mikroplasters kvantitet och egenskaper i stadssnö. I
genomsnitt hittades 16 600 (bostadsområde), 1 400 (vägkant) och 700 (marknad)
mikroplastpartiklar med ett storleksintervall på 0,3-4 mm per m2 smält snö. Partiklar
från vägmarkeringar samt polyeten- och polypropenpartiklar var de vanligaste
mikroplasterna i snö. Mikroplastkällor till snön är bland annat slitage av vägar,
vägmarkeringar, bildäck, plastprodukter och textilier. Därmed är snö en potentiellt stor
spridningsväg av mikroplast från städer till vattenmiljön (Baztan et al., 2018c).
Mängd mikroplast som sprids via snö
I Malmö stad sker ingen dumpning av snö i vattenområden, utan upplag sker enbart på
land. Det finns ingen data om hanterade snömängder. Mängden mikroplast i hanterad
snö i Malmö kan således inte kvantifieras.
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Figur 27. Snöupplag i Malmö, fotografi från Malmö stad.

Figur 28. Snöupplag 2018-2019 i Malmö stad.
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Trots att snö inte dumpas direkt i recipienten eller kanalerna innebär snöhanteringen att
snö, som med hög sannolikhet innehåller mikroplast, förflyttas till platser som är belägna
nära vatten. Det gäller främst Öresund (se Figur 28) men även kanalerna då exempelvis
snöupplag nummer 5 är belägen mellan två kanaler (se Figur 29). Detta innebär att
smältvattnet i många fall har nästintill direkt anslutning till recipienten vilket utgör en
risk för spridning av mikroplast.

Figur 29. Snöupplag 5 från Malmö stad. Detta upplag är beläget mellan två kanaler, vid
snösmältning förekommer en stor risk att detta smältvatten når recipienten.
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6

Sammanställning av källor och spridningsvägar

I de följande två tabellerna har en sammanställning gjorts för de källor och identifierade
spridningsvägar som är aktuella för Malmö stad.
Tabell 20 Sammanfattning av källorna till mikroplast. Kvantifierad belastning anges där det varit
möjligt (i.d. = ingen data). Kvalitativ bedömning anges i färgkod med intervallen liten
(ca <5
ton/år), medel
(ca 5- 100 ton/år) och stor
(ca >100 ton/år). Även osäkerhetsbedömning
anges som liten, medel och stor osäkerhet.

Källa

Mikroplastutsläpp från
källan [ton/år]

Industriell produktion

i.d.

Klottersanering

i.d.

Bedömning av källans
relativa storlek

Osäkerhet

0,36 – 0,74 (ej omfattade av

Hygien- och
skönhetsartiklar

förbud)

0,47 – 0,53 (omfattade av
förbud)

Tvätt av textilier

0,42 – 35,2

Vägar (vägfärg och
vägytor) och däck
Konstgräsplaner
(idrottsplaner, allmän
platsmark, lekplatser inklusive
gräsfibrer och granulat)

382
30 – 144

Fallskyddsytor, sport5,1 – 8,5
och lekytor
Byggnader och
i.d.
byggarbetsplatser
Avfalls- och
i.d.
återvinningsanläggningar
Nedskräpning

i.d.

Båtbottenfärger
Fritidsbåtar

0,041 – 0,41

Kommersiella båtar/fartyg

0,2 – 9,9

Precis som många studier pekar på, är väg och däck sannolikt den största källan vad
gäller mikroplaster i Malmö stad. Detta till följd av slitaget som sker på bildäck, vägfärg
och vägytor (med innehåll av bitumen). Planer med konstgräs och/eller granulat anses
tillika vara en av de större källorna. Tillskillnad mot källan ”väg och däck” är denna källa
inte diffus, varför åtgärder här bör vara lättare att implementera (se mer om detta i
kapitel 8). Vidare har inte alla ytor i Malmö med innehåll av granulat som exempelvis
rid- och golfbanor inkluderats då den totala ytan är okänd och behövs således
inventeras. Att fallskyddsytor och liknande, vars gummigranulat är hopgjutna, frigör
5,1-8,5 ton mikroplast per år är inte lika troligt till följd av att samma siffror som
motsvarar löst gummigranulat har använts i beräkningarna. Detta av den orsaken att
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studier saknas vad avser mängd som frigörs från dessa ytor (i viktenhet per ytenhet),
detta borde därmed undersökas vidare.
Vid kvantifiering av mikroplaster som frigörs i samband med tvätt från hushåll, varierar
mängden betydligt – från 0,42 till 35,2 ton per år. Flertalet faktorer påverkar
mikroplastutsläppet för denna källa såsom mängden tvätt, andelen syntetiska textilier i
tvätten, typ av syntetiska textilier, hur ofta ett hushåll tvättar, antalet gånger som
vardera plagg blir tvättat med mera. Till följd av detta samt att standardiserade metoder
saknas, skiftar därmed resultatet kraftigt avseende tvätt av textilier. Tilläggas ska att
tvättvattnet först når miljön när det är renat, varför en stor andel mikroplaster reduceras
innan det rinner ut i recipienten.
Att det saknas kunskap avseende processen när en plastbit (makroskräp) blir mikroplast
märks tydligt eftersom det ej var möjligt att kvantifiera byggnader, byggarbetsplatser,
avfalls- och återvinningsanläggningar, industrier samt nedskräpning i sig. Det är dock
inte bara denna information som saknas då det inte fanns data att tillgå vad gäller den
totala mängden hanterad plast för samtliga av dessa källor. Detta måste således
undersökas vidare.
Enligt denna studie utgör båtar en mindre källa till mikroplast i Malmö stad. Båda
uppskattade utsläppen är så kallade ”worst case scenario”, varför utsläppen troligtvis är
lägre. Dock förekommer även här större osäkerheter.
Tabell 21. Sammanställning av spridningsvägar av mikroplast till Malmös vatten. Kvantifierad
belastning anges där de varit möjligt. Kvalitativ bedömning anges i färgkod med intervallen liten
(mindre risk att mikroplasterna når recipienten), medel risk och stor risk att mikroplasterna
når recipienten. Även osäkerhetsbedömning anges som liten, medel och stor osäkerhet.

Spridningsväg

Mikroplast via
spridningsvägen (ton/år)

Dagvatten

1,6 – 45

Kvalitativ bedömning
avseende
spridningsvägens storlek
samt risk att nå
recipienten

Osäkerhet

Utsläpp från kommunala
avloppsreningsverk
Sjölunda

0,82

Klagshamn

0,14

Luftdeposition (endast från
bildäck i PM10 och PM2,5)

Snöhantering

14 – 20
i.d.

Vad gäller spridningsvägarna i Malmö är det komplext att kvantifiera hur mycket
mikroplast som i realiteten sprids till recipienten. Detta berör dock inte
avloppsreningsverken som bedöms utgöra en liten risk då spridningsvägen här är väl
kartlagd samt att avloppsvattnet uppskattningsvis renas med en högre avskiljningsgrad
i Malmö stad. Detta innebär emellertid inte att avloppsreningsverk inte släpper ut
mikroplastpartiklar. Det erfordras även fler studier på avloppsreningsverkets kapacitet
att kunna rena vattnet, i synnerhet vad gäller de mycket små mikroplastpartiklarna. Vid
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stora nederbörd överbelastas dessutom avloppsreningsverken, varpå både orenat och
delvis renat vatten släpps direkt till recipienten (så kallad bräddning).
Dagvatten anses vara den spridningsväg som medför störst risk att sprida mikroplast
till recipienten. Detta till följd av att spridningsvägarna är mycket diffusa, källorna kan
vara många (även om det främst bedöms vara väg och däck) samt att ingen aktiv rening
av mikroplast sker. En del partiklar fastnar sannolikt i diken, underjordiska magasin och
i dagvattendammar, en del når avloppsreningsverket medan en del far ut i ett rör,
brunnar och i vattendrag och därmed når recipienten direkt. Att en mikroplastpartikel
hamnar i en dagvattendamm innebär dock inte att den inte sprids vidare till recipienten
i ett senare skede. Hur hela dagvattensystemet fungerar i Malmö med avseende på
mikroplastpartiklar måste därmed kartläggas grundligt för att ta reda på var största
spridningen sker, varpå åtgärder kan vidtas.
När det snöar i Malmö finns det särskilda snöupplag, många av dessa är placerade nära
vatten. Snö för med sig diverse skräp varpå en studie påvisar tydlig närvaro av
mikroplast, detta medför således en förhöjd risk för att mikroplast ska nå recipienten.
Fler studier som kvantifierar mikroplast i snö erfordras men till följd av denna förhöjda
risk bedöms därmed snöhanteringen utgöra en medel risk.
Precis som dagvatten är luft en spridningsväg som är komplex, då det är svårt att både
identifiera källorna samt kartlägga hur de sprids. Spridningsvägen bedöms utgöra
medelrisk då det kvantifieringen visade ett resultat om 14 till 20 ton mikroplast per år,
dock är osäkerheten tillika medel eftersom för få studier finns att tillgå. Vidare är det
komplext då en större andel av Malmös luftpartiklar inte har sitt ursprung ifrån staden.
Hur stor andel som kommer från Malmö går därmed inte att kvantifiera i nuläget.
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7

Metodik för provtagning och analyser

7.1

Provtagningsprogram

Nedan redovisas ett förslag på provtagningsprogram med avseende på prioriteringar för
att kvantifiera mikroplaster i Malmös vatten. Slutgiltig detaljerat utformning av
provtagningsplaner är beroende av de fysiska, administrativa och övriga
förutsättningarna på plats. I dagsläget finns inga standardiserade provtagnings- eller
analysmetoder, även om vissa av de som redovisas nedan kan anses vara ”state-of-theart” i skrivande stund. Nedanstående förslag kan med fördel genomföras som ett
utvecklingsprojekt.

Syfte med provtagningsprogrammet
Programmet har följande syften.
•
•

Erhålla underlag för att kunna börja verifiera de teoretiska massberäkningarna
ovan;
Testa lämpligheten för att framöver kunna kvantifiera mikroplastutsläpp till
Malmös vatten (till exempel genom uppföljande mätningar).

Eftersom det saknas kunskap, provtagnings- och analystekniker för att kvantifiera
mikroplaster som uppkommer på grund av nedskräpning har denna källa exkluderats ur
förslaget för provtagningsprogram.

Provtagningsprogrammets mål
Provtagningsprogrammets mål och syfte är i huvudsak att ”fånga” 5 olika typer av
mikroplastkällors bidrag till Malmös vatten enligt följande:
•
•
•
•
•

Vägar
Avloppsvatten
Konstgräsplaner med plastgranulat
Aktivitetsytor med beläggning med återvunna däck
Hamnar

Omfattning
I tabellen nedan redovisas förslag
mikroplastpartiklar som fokuseras på.

på

omfattning

av

provtagning

och

vilka

Tabell 22. Omfattning av provtagning i Malmö stad.

Källa

Förutsättningar

Provtagning

Antal
platser

Mikroplaster
prioritering

Vägar

Olika vägtyper, ÅDT,
dagvattenhantering

Samlingsprov

3

1. SBR, 2. PMB, 3.
Övriga

Avloppsvatten

Bräddning/renat
utgående

Stickprov

2

Övriga

Konstgräsplaner

Skötsel,
konstruktion

Samlingsprov

2

Beroende på
granulat

Aktivitetsytor

Skötsel,
konstruktion

Samlingsprov

2

Beroende på
beläggning
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Aktivitet,
dagvattenhantering

Hamnar

Samlingsprov

2

Övriga

Provtagningsplatser
För att kunna ta samlingsprover är det av fördel att kunna ta dessa där partiklar samlas
upp respektive hålls tillbaka. I tabellen nedan redovisas potentiella provtagningsplatser.
Tabell 23. Provtagningsplatser i samband med provtagning av mikroplaster i Malmö stad.

Källa

Förutsättningar

Vägar

Avloppsvatten

Provtagningsplats
(prioritering)

Provtagningsmedium

1. Damm

Sediment + vatten

2. Dagvattenbrunn

Vatten + sediment

3. Dagvatten (rör)

Vatten

Utgående vatten,
bräddavlopp

Vatten

Konstgräsplaner

Representativ för
nuvarande utsläpp

1. Dagvattenbrunn

Vatten + sediment

2. Filterinsats

Sediment

Aktivitetsytor

Representativ för
nuvarande utsläpp

1. Dagvattenbrunn

Vatten + sediment

2. Filterinsats

Sediment

Hamnar

Representativ för
nuvarande utsläpp

Dagvattenbrunn

Vatten + sediment

Ytvatten

Misstänkt belastning

tex. Risebergabäcken
med referenspunkt

Vatten + sediment

Provtagningsmetodik
Prover kan antingen tas slumpmässigt, systematiskt eller i en kombination därav. Den
enklaste metoden för att ta slumpmässiga prover är stickprovtagning. Då det finns
relativt liten bakgrundsdata kring halter av mikroplaster i förorenade vatten och
variationen kan antas vara stor skulle en stickprovtagning kräva många omgångar för
att få resultat som kan meningsfullt utvärderas. Således rekommenderas någon form av
samlingsprovtagning.
Vattenprover
A) Samlingsprov tas genom att sammanslå flera stickprov, med fördel under
nederbördstillfälle. Minst 1 liter bör provtas. Vid misstanke om mycket få partiklar i
vattnet är en vattenmängd om 40 liter att rekommendera.
Stickproven till samlingsprovet kan tas antingen med bägare/hink eller pump vid
slumpmässigt valda tidpunkter under regntillfälle, alternativt med automatiserad
provtagare (som dock inte kan installeras överallt).
Vatten till prov tas ut vid start och under nederbördstillfälle.
Av praktiska och säkerhetsskäl bör större provbehållare (större än 1-2 liter) vara i plast.
I så fall tas ett blankprov.
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B) Samlingsprov genom att samla in större mängder vatten och filtrera på plats med
hjälp av en rostfri filtreringsanläggning, driven av en rostfri sänkpump eller peristaltiskt
pump (se till exempel kommande publikation av Nordiska Ministerrådet om provtagning
av lakvatten från deponier). Partiklarna fastnar på 3 rostfria filter med olika porstorlekar
(exempelvis 5000, 411 och 47 µm). Vår erfarenhet med förorenade (dagvatten)prov och
lakvatten visar att 40-100 liter kan filtreras innan finmaskiga filter sätter igen.
Sediment
Sedimentprover tas ut som stickprov med metallspade eller sedimentprovtagare och
slås samman till samlingsprov.

Provberedning och analyser
Mikroplaster (exklusive svarta partiklar - SBR och PMB)
Prover skickas till ett kommersiellt laboratorium för bestämning av partikelmassa.
Proverna filtreras därefter genom den minsta tillgängliga porstorleken (för närvarande
är detta ofta 50 µm), varpå en s.k. pyrolytisk GC-MS tillförs (för beskrivning av metoden
se Fischer och Scholz-Böttcher, 2017). Resultaten redovisas i µg/l och kan identifiera
över 8 olika polymerer.
För att kunna tillordna mikroplastmassan i olika (större) storleksfraktioner krävs
antingen
i) förfiltrering av proverna i olika fraktioner (detta talar för provtagningsmetodik B, i
annat fall krävs ytterligare hantering) med separat analys av fraktionerna, eller
ii) en form av FT-IR-scanning. Detta erbjuds av vissa kommersiella laboratorier vid
särskild beställning med lång svarstid, minst 35 dagar (troligen längre). Vattenprover
filtreras på ett 2,7 μm filter med målet att räkna antalet partiklar per polymer av de 8
mest förekommande plasterna per liter. Vidare anges antal partiklar i olika
storleksfraktioner, %-andel av polymerer och i förekommande fall t.o.m. grov angivelse
av partiklarnas form. Minsta partikelstorlek är även här 50 µm.
Metod ii) rekommenderas.
SBR och PMB (svarta partiklar)
För närvarande erbjuder kommersiella laboratorier inte analysen av ”svarta” partiklar
såsom SBR (däck och aktivitetsplatser, eventuellt även granulat på äldre
konstgräsplaner) och PMB (beläggning som kan ha använts på Malmös gator eller vägar
som avvattnas till Malmös vatten).
Svarta partiklar kan analyseras med följande tekniker/av följande laboratorier:
•

TED-GC-MS, tex av BAM i Tyskland (Bundesanstalt för Materialforschung) som
kräver liten förbehandling av proverna

Följande teknik kan fungera men är något osäkrare än ovanstående:
•
•

Raman-spektroskopi på Lunds Universitet, förbehandling av proverna för att
avlägsna annat organiskt material.
Elementaranalys av prover, Universitet i Wien, där förhållandet av olika element
i proven används för att indirekt bestämma andel av plast och gummi, resultaten
kan fås som ca X% SBR, ca X% plast, minimikrav är 1-2 g TS i provet och ca 24% plast i provet

SBR från konstgräs eller aktivitetsytor (ej svarta/mörkgröna partiklar)
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FT-IR med särskilda tekniker/modifikationer, tex. av Umweltbundesamt i Österrike (se
Nordiska Ministerrådets rapport), efter förbehandling av proverna (filtrering och
borttagande av annat organiskt material med kemikalier).
Denna analys görs i tre steg:
Steg 1: Undersökning av referensprover från konstgräsplanen/aktivitetsytan och upptag
i analyslaboratoriets databas.
Steg 2: Screening efter förekomsten av gummigranulat i förväntat storleksintervall
(t.ex. 500-50 µm). Därefter bestäms totalmassan i provet (beroende på partiklarnas
storlek kan det anges exakt genom vägning eller bara uppskattas som en teoretiskt
totalmängd).
Steg 3: Kvantifiering (vid ett positivt utfall av screeningen i steg 2) genom identifiering
och beräkningar av antalet mikroplastpartiklar med hjälp av ATR-FT-IR.

Kvantifiering
Totalmängden mikroplastpartiklar redovisas i tre olika storleksfraktioner (tex 5000-411
µm, 411-47 µm, 47-25µm eller <47µm), antingen genom filtrering i fält/laboratorium
eller bestämning av partiklarnas storleksfördelning. Den totala halten av
mikroplastpartiklar (de 8 plaster som representerar merparten av all plastanvändning,
nämligen PE, PP, PS, PVC, PET, PC, PMMA, PA) anges eller uppskattas i µg/l.

7.2

Preliminär tidplan för provtagning och analyser

Preliminär tidplan framgår nedan.
Tabell 24: Preliminär tidplan vad gäller mikroplastprovtagning för Malmö Stad.

Milstolpe

Datum klart (2019)

Start

Februari

Val av platser och prioritering

Februari

Platsbesök

Februari – mars

Detaljer provtagningsprogram

Mars

Provtagning

Mars – maj

Väderberoende

Analys mikroplaster

Maj – juli

Beror på teknikval

Analys svarta partiklar

Maj – aug

Beror på teknikval

Granskningshandling

September

Granskning

September

Slutrapport

Oktober
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Förslag på åtgärder

I denna utredning har beräkningar utförts för källor och spridningsvägar för mikroplaster och hur dessa når vattenförekomster. Följande förslag på
åtgärder har sammanställts med fokus på respektive delområde, utmaning och vad Malmö stad kan göra samt vad som kan påverkas.
För att kunna arbeta vidare med frågan på ett systematiskt vis behövs en övergripande plan initierats för hur kommunen ska arbeta med mikroplaster.
Denna plan behöver även synkroniseras med VA SYD:s arbete samt kommuner som ligger uppströms Malmö ur ett vattenperspektiv. Detta kan med
fördel samordnas med kommunernas kemikalieplansarbete.

Samlat grepp

Konstgräsplaner
och liknande
aktivitetsytor

Hitta en ekonomisk hållbar
lösning som ej försämrar
spelkvalitén samtidigt som
gummigranulat och
konstgräs ej når miljön.

Ta fram en mikroplaststrategi för Malmö stad (eller som del av en plaststrategi och
kemikaliestrategi)
Inventera alla konstgräsplaner och liknande (t.ex. ridanläggningar) inom Malmö Stad. Kvantifiera
årlig förbrukning av granulat.
Bedriva tillsyn över förvaltningarnas konstgräsplaner, visa på ”best practice”
Driva informationskampanjer till alla klubbar. Syftet är då att exempelvis berörda tränare,
spelare och föräldrar till barn som spelar fotboll får ta del av denna information via mejl,
uppsatta affischer etc.
Ta del av samt bevaka nya innovationer vid upphandling genom deltagande i Naturvårdsverkets
beställargrupp för konstgräsplaner.
Aktivt utvärdera alternativa lösningar (såsom gräs och kork) genom anordna en testyta - om det
är ekonomiskt möjligt samt att spelkvalitén ej försämras bör detta satsas på.
Införa borststationer på varje på konstgräsplan samt papperskorg i omklädningsrummen (för att
kunna tömma skorna).

ÅF Infrastructure AB, Hallenborgs gata 4, Box 585, SE-201 25 Malmö Sweden
Telefon +46 10 505 00 00, Säte i Malmö, www.afconsult.com
Org.nr 556185-2103, VAT nr SE556185210301
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Information

Alla

Åtgärd

Mätning och
kunskapsbevakning

Utmaning

Tekniska
lösningar

Källa

Strategiska
åtgärder

Tabell 25. Förslag på åtgärder för att reducera spridningskällorna inom Malmö stad.

X
X

X

X

X
X
X
X
X
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Införa brunnsfilter vid varje konstgräsplan, om så är möjligt är en samlingsbrunn med ett
brunnsfilter den bästa lösningen.
Se till att driften borstar av sina maskiner, får tid till att tömma granulatfällor etc. - skapa en
rutin.
Om en konstgräsplan används under vintertid ska snöröjning ske på ett sätt som minimerar
risken för spridning.
Ett åtgärdsprogram per konstgräsplan bör tas fram - det vill säga hur planen ska skötas: hur
eventuell snöröjning ska ske, hur information ska spridas, om brunnsfilter ska installeras, om en
högre kant ska byggas omkring planen, hur många borststationer ska finnas samt om
gummigranulatet ska bytas ut inom en viss tid.
Strategisk åtgärd - ej anlägga fler konstgräsplaner med SBR-gummi.

Svårt att ersätta ur ett
Fallskyddsytor,
säkerhets- och
sport- och lekytor
underhållsperspektiv.

Väg och däck

Mycket stora och ganska
diffusa utsläpp. Svårt att
reducera källan.

X
X
X

X
X

Strategisk åtgärd - ej anlägga konstgräsytor i mittremsor, refuger och rondeller i trafikmiljö.

X

Ställ större krav på rengöring.

X

Vid nyanläggning bör filter i brunnar installeras.

X

Installera filter i brunnar vid befintliga ytor.
Uppmuntra/främja till Ecodrivning, kontroll och anpassning däcktryck (stadens fordonspark och
medborgarnas, leverantörernas).
Ta hänsyn till mikroplaster vid byggnation av ny väg, detta gäller i synnerhet vägmaterialet och
avvattningen.
Införa dubbdäcksförbud i delar av eller hela Malmö12.

X

Vid utredning om miljözoner i Malmö Stad ska mikroplast ingå.

X

X

X
X
X

Bevaka teknikutveckling av däck.

X

Informationskampanj (användning av alternativa färger t.ex.) till båtklubbar och båtägare.
Båtbottenfärg

Diffusa utsläpp i vatten och
vid tvätt och underhåll på
land.

Kartlägga spridningsvägar vid varje båtklubb/plats/tvättar.
Bedriva tillsyn hos båtklubbar där exempelvis underhållsmetoder följs upp.
Malmö stad kan bevaka reningsmetoder vid större varv som t.ex. Stockholms Reparationsvarv.

12

Olsson, Gunnar (20190115). Senior Integration Engineer within Automotive Industry, ÅF Industry AB.
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Nedskräpning

Industriell
produktion

Tvätt av textiler

Övervaka nedskräpning - komplettera vid tillfälle mätningarna med vägning då denna
information saknas, insatser bör göras där störst mängd skräp finns. Vidare bör åtgärder
övervakas för att se om de leder till reducerad nedskräpning.
Informationskampanj (utställning, föreläsning) för barn tillsammans med marint kunskapscenter
Stora beteendeförändringar (som Malmö stad redan gör idag) samt satsa på informationskampanjer för stadens befolkning
krävs samt osäkerheter finns t.ex. genom teater och konst.
Kartlägga plastpåseanvändningen i samband torghandeln samt bedriva tillsyn.
angående hur skräpet ska
kvantifieras.
Fler nudging-projekt, i synnerhet för att reducera fimpar.
Infrastrukturen måste ses över vad avser insamling av skräp - finns det tillräckligt med
papperskorgar? Syns de t.ex.? Därefter måste förslag på förbättringar implementeras.
Öka sopstädning på allmänna platser samt ge möjlighet att sortera rätt genom att t.ex. sätta ut
komprimatorer för emballage (plast) eller andra bättre insamlingssystem med fler fraktioner.
Mikroplastutsläpp tas ej
Vid tillsyn av verksamheter bör det uppmärksammas om verksamheterna hanterar eller
hänsyn till/behövs ej mätas
producerar plast som kan ge eller ger upphov till spridning.
eller åtgärder vidtas idag.
Ta fram en specifikation eller liknande vid upphandling inom Malmö stad så att produkter
innehållande mikroplaster ej köps in.
Beteendeförändringar krävs
samt ökande mängd
polymerer i textilier.

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

Kunskapsbevaka om tvätt av textilier (i vilket sammanhang frigörs mest mikroplast?) samt
åtgärder (nya textilier, uppsamlingsmetoder med mera).

Beteende och kunskapsbrist. Ställa krav på städning samt bättre avfallssortering på byggarbetsplatser.

Klottersanering

Ingen tillsyn.

Malmö stad bör säkerställa att klottersanering med plastblästring inte pågår i dagsläget.

Tabell 26. Förslag på åtgärder för att reducera spridningsvägana inom Malmö stad.

Förekomst av mikroplaster i Malmös vatten

X

Informera om smarta lösningar vid tvätt som kan fånga upp mikroplaster (boll, tvättpåse, filter)
samt om att tvätta mer sällan (vädra) till Malmö stads invånare.

Byggnader och
byggnadsarbete

Datum: 2019-02-19

X
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X
X
X

Provta mikroplaster i dagvattenbrunnar/dammar vid högt trafikerade vägar för att utvärdera var
filterlösningar ska placeras. T.ex. från WaterCare som just nu har installerat ett flertal filter i
Örestad, Köpenhamn.

Dagvatten

Reningsverk

Svårt att kartlägga var
mikroplasterna hamnar
(diken, brunnar etc.), krävs
omfattande åtgärder vad
gäller storlek och ekonomi
samt underhåll.

Bedriva tillsyn över VA SYDs dagvattennät, här kan prover tas för att se om filterlösningarna ger
positiva resultat. Om så är fallet bör ännu fler filterlösningar installeras.
Bevaka teknikutvecklingen nya provtagningsmetoder och filterlösningar.
Förbättra rutinerna internt inom Fastighets- och gatukontoret för att tömma dagvattenfilter
samt för att säkerställa att uppsamlat vatten/vägsediment hanteras på ett hållbart sätt.
Uppdatera dagvattenstrategin med senaste rön om mikroplaster (tex. på längre sikt bör så
mycket dagvatten som möjligt ledas till dagvattendammar eller våtmarker där sannolikheten
ökar att partiklarna stannar).
Införa en ny teknik på Sjölunda och Klagshamn, t.ex. membranfiltrering (MBR).

Reningsverken kan ej
påverka vad som kommer in,
de kan ej rena allt, ju mer
MP som de får in desto mer Kunskapsbevaka vad gäller nya reningstekniker.
hamnar i slammet.

Kartlägg om och hur utsläpp av smältvatten från snöupplag kan uppstå.

Snödeposition

Datum: 2019-02-19

Svårt att kartlägga, diffus
spridningsväg.

Förekomst av mikroplaster i Malmös vatten

X
X

X
X
X

X
X
X

X

Undersök om och hur mycket dessa bidrar till mikroplastutsläpp
Ändra platser för snöupplag som befinner sig i riskzoner eller installera dagvattenlösningar
(smältvatten) vid dessa platser.
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X

X
X

X

Information

Åtgärd

Mätning och
kunskapsbevakning

Utmaning

Tekniska
lösningar

Spridningsväg

Strategiska
åtgärder

MIKROPLAST I MALMÖ STAD

MIKROPLAST I MALMÖ STAD

Att reducera mikroplastpartiklar från väg och däck kommer automatisk leda till färre
mikroplastpartiklar i luften.
Luftdeposition

Svårt att kartlägga
utsläppskällorna
och spridningsmönster.

Att arbeta med att reducera PM10 och PM2.5 kommer automatisk leda till färre
mikroplastpartiklar i luften.
Ingen direkt åtgärd mot att reducera mikroplast i luft rekommenderas, istället ska fokus i detta
fall ligga på att reducera mikroplastutsläppen till luft.

Datum: 2019-02-19
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